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Onderwerp
Het opstellen van een gemeentelijk verkeer en vervoersplan (GVVP)

Steenbergen; 6 februari 2018

Aan de Raad,
In de besluitvormende vergadering van 25 januari 2018 heeft u moties aangekondigd op het gebied van 
onderzoek verkeerscirculatie en onderzoek rondweg, beiden voor de kern Steenbergen. Deze 
aangekondigde moties maar ook het grote aantal vraagstukken op het gebied van verkeer en mobiliteit 
zijn voor ons aanleiding om voor een gestructureerde aanpak te kiezen waarbij een langetermijnvisie van 
de gemeente op verkeer en vervoer wordt meegenomen.

Tijdens de vergadering hebben wij al een aantal onderwerpen genoemd en onderstaand wordt per kern in 
globaliteit aangegeven wat op dit moment actuele aandachtspunten zijn.

Kern/ Onderwerp Aanleiding

Steenbergen/Welberg
Onderzoek 2e ontsluiting Buiten de Veste Herziening bestemmingsplan
Verbeteren bebording en bewegwijzering naar en in het 
centrum.

Centrumplan Steenbergen

Integraal verkeercirculatie- en parkeerplan voor winkelhart Stb. Centrumplan Steenbergen
Onderzoek laden en lossen centrum Centrumplan Steenbergen
Onderzoek openstelling Markt Centrumplan Steenbergen
Onderzoek kruising Fabrieksdijk/Lindenburglaan. Toezeggingenlijst raad

Reconstructie Westdam Beheerplan wegen 2020
Eventueel vervolgonderzoek Rondweg Uitkomsten onderzoek
Onderzoek alternatieve landbouwroutes. Regionaal project landbouwverkeer
Onderzoek alternatieve vormen van openbaar vervoer Provinciaal OV beleid
Onderzoek optimalisering openbaar vervoer Noordzijde 
Steenbergen

Expolitatieplan Arriva 2017

Dinteloord
Onderzoek verkeercirculatie en parkeerdruk centrum Centrumhaven Dinteloord
Onderzoek fietsparkeren centrum Centrumhaven Dinteloord
Onderzoek alternatieve parkeerruimte bij centrum Centrumhaven Dinteloord
Verzoek oversteekplaatsen in 30km gebieden Centrumhaven Dinteloord

Herinrichting bushalte Zuideinde Centrumhaven Dinteloord
Onderzoek alternatieve landbouwroutes. Regionaal project landbouwverkeer

Kruisland
Onderzoek ontsluiting Kruisland-Gastelseweg Dorpsraad



Onderzoek fietsen op parallelweg Gastelseweg Dorpsraad
Hereiking omleidingsroute bij evenementen Dorpsraad
Onderzoek diverse “gevaarlijke situaties”. Dorpsraad

Nieuw Vossemeer
Aanpassen kruisingen Molenweg RO ontwikkelingen en sluipverkeer

De Heen
Aansluiting DorpswegïN257 Leefbaarheid De Heen

Buitengebied
Inrichting 60km wegen (diverse pilots snelheidsremmers) Werk/ actiegroepen
Onderzoek haalbaarheid snelheidsbeperkingen diverse 
gehuchten

Werk/ actiegroepen

Er zijn ongetwijfeld nog wel meer onderwerpen te benoemen maar dit is zo maar een greep uit de actuele 
zaken.

De diversiteit van de onderwerpen geeft al aan dat een integrale, toekomstbestendige benadering 
dringend gewenst is. Dit kan middels het opstellen van een Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan 
(GWP). Een dergelijk plan beschrijft de langetermijnvisie van de gemeente op verkeer en vervoer. 
Beleidsmatig komen alle onderwerpen aan bod zoals: verkeersveiligheid, loop- en schoolroutes, 
fietsverkeer, autoverkeer, landbouw- en vrachtverkeer, parkeren, openbaar vervoer en toekomstige 
ruimtelijke ontwikkelingen, en de op te stellen toekomstvisie voor onze gemeente. Het plan komt 
interactief tot stand met onze inwoners, stakeholders en natuurlijk met uw raad. Het doel van het GWP is 
om beleidsmatige keuzes te maken welke moeten leiden tot een meerjarig uitvoeringsprogramma.

Zoals al toegezegd zullen wij zo spoedig mogelijk, separaat aan de voorbereiding perspectiefnota 2019, 
met een voorstel komen om de benodigde capaciteit en financiële middelen beschikbaar te stellen voor 
het opstellen van een GWP.

Wij vertrouwen er op u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, X
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burge
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