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Geachte heer Langenberg,

U heeft vragen gesteld over de communicatie bij wegafsluitingen en de gelijktijdigheid 
met evenementen.

Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen ons 
antwoord daarop.

1. Bent u het met de WD eens dat een tijdige communicatie van wegafsluitingen van 
doorgaande routes zoals de Rondweg Oost en Molenweg van groot belang is om 
de kernen van de gemeente Steenbergen bereikbaar te houden?

Ons antwoord:Ja, daar zijn wij het helemaal mee eens.

2. Was het college bekend dat de hierboven genoemde activiteiten gelijktijdig 
gepland waren, zodanig dat deze bij de uitvoering een negatieve invloed zouden 
hebben op de doorstroming en bereikbaarheid van de kern Steenbergen? Zo ja 
wat was de motivatie om de uitvoering van deze activiteiten op deze wijze toe te 
staan? Zo nee, graag een toelichting.

Ons antwoord: De werkzaamheden aan de Molenweg zijn bewust gepland op één 
dag in de schoolvakantieperiode en voor het oogstseizoen. Hoewel de Molenweg 
in de omleidingsroute van de Rondweg Oost zat was de verkeersbelasting 
minimaal juist i.v.m. de vakantieperiode. Er zijn 4 verkeersregelaars ingezet welke 
op correcte wijze het verkeer hebben begeleid. Er is altijd één baan vrij gehouden 
voor het verkeer. Er is slechts één klacht ontvangen tijdens de uitvoering en daar 
hebben we de uitvoering nog op bijgestuurd. Wij zijn zeer content met de 
zorgvuldige wijze waarop dit werk is uitgevoerd. Hoewel automobilisten soms 
enkele minuten moesten wachten is de doorstroming en bereikbaarheid van de 
kern Steenbergen op geen enkele manier in gevaar geweest. 
Evenementenvergunningen worden gepubliceerd via onze website bij 
bekendmakingen en op www.officielebekendmakingen.nl. Verder worden de
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verleende evenementenvergunningen doorgestuurd naar de politie en brandweer, 
zodat zij ook op de hoogte zijn van eventuele afsluitingen i.v.m. evenementen.
Tijdens de reconstructie Rondweg Oost zijn er in onze gemeente vele evenementen 
georganiseerd. Vooraf heeft er steeds afstemming plaatsgevonden met organisaties 
waarbij omleidingen en aanrijroutes zijn besproken en vastgelegd. Tot op heden heeft 
dit nog niet tot problemen geleid. Voor het betreffende wielerevenement (NK 
wielrennen Hoogerheide) is door ons geen evenementenvergunning verleend. De 
route lag alleen door onze gemeente, maar omdat de start en finish in Bergen op Zoom 
was, hebben zij de evenementenvergunning verleend. Wij hebben hiervoor wel een 
verklaring van geen bezwaar afgegeven. Deze doorkomst is vooraf getoetst op 
verkeersveiligheid en bereikbaarheid.

3. Is het college bekend dat op bronnen zoals haalmeeruitdeweg.nl, TomTom Traffic 
of Google maps geen of onvolledige informatie te vinden is over actuele en 
toekomstige wegafsluitingen en/of geplande evenementen in de gemeente 
Steenbergen? Zo ja waarom wordt er voor gekozen om deze informatie niet via 
deze algemeen bekende kanalen openbaar beschikbaar te stellen zodat mensen 
hun route hierop aan kunnen passen? Zo nee, graag een toelichting.
Ons antwoord: Ja, wij zijn op de hoogte van deze bronnen. Bij werkzaamheden 
aan doorgaande wegen die meerdere dagen in beslag nemen, wordt door ons een 
gespecialiseerd bedrijf in de arm genomen welke ons ontzorgt. Deze verzorgt de 
omleidingen, vraagt vergunningen aan bij de wegbeheerders en zorgt voor het 
melden van de omleidingen bij een landelijk centraal meldpunt. Op deze wijze 
worden ook de hulpverleningsdiensten tijdig geïnformeerd. Tijdens de 
reconstructie van de N259 hebben we via de navigatie Tom Tom geconstateerd 
dat de tijdelijke afsluitingen keurig waren opgenomen. Voor een werk zoals klein 
herstelwerk wat maximaal een dag duurt wordt dit niet gedaan omdat dan met 
plaatselijke verkeersregelaars de doorstroming wordt geborgd. Via onze website is 
er tevens een link naar “Steenbergen op de kaart” Hierop worden evenementen, 
afsluitingen etc ook aangegeven. In de komende periode zal hier richting de 
inwoners meer bekendheid aan gegeven worden.

4 Kan het college aangeven in hoeverre tijdens de genoemde afsluitingen de
bereikbaarheid voor hulpdiensten zoals politie en ambulance gewaarborgd is? En 
indien hierover met deze diensten afstemming heeft plaatsgevonden, wanneer en 
op welke wijze deze informatie is gedeeld met de weggebruikers en andere 
belanghebbenden?
Ons antwoord: De bereikbaarheid voor hulpdiensten is bij afsluitingen voor ons 
een specifiek aandachtspunt. Of het nu om korte of langdurige afsluitingen gaat, 
dit moet gewoon goed geborgd worden. Zie beantwoording vraag 3 bij langdurige 
evenementen.

5. Bent u het met de WD eens dat de planning van bovengenoemde activiteiten en 
de communicatie hierover met alle weggebruikers (dus ook fietsers en 
landbouwverkeer) en inwoners van de gemeente Steenbergen onzorgvuldig is 
gebleken? Zo ja, op welke wijze gaat het college dergelijke situaties in de 
toekomst voorkomen?
Ons antwoord: Nee, wij zijn van mening dat de communicatie juist is geweest. 
Natuurlijk gaat er in de praktijk wel eens iets mis zoals bijvoorbeeld bij de laatste 
afsluiting van de Rondweg maar dat heeft niets te maken met onzorgvuldigheid
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maar meer met het feit dat door een aannemer op dat moment een fout wordt 
gemaakt. De gemeente overlegt vooraf aan voorkomende reconstructie 
werkzaamheden altijd met brancheorganisaties, direct betrokken bewoners en 
bedrijven, Arriva en overige stakeholders. Daarbij wordt zoveel als mogelijk 
maatwerk geboden en gezorgd dat de bedrijvigheid door kan gaan. Elk project is 
voor ons ook weer een leermoment waarbij uitgebreid geëvalueerd wordt wat wel 
en niet goed is gegaan.

Wij gaan er vanuit uw vragen hiermee in voldoende mate te hebben beantwoord. 
Mocht u nadere informatie wensen neemt u dan alstublieft contact op met onze 
medewerker Bert van Drunen U kunt hem bereiken via telefoonnummer 0167 543 411 
of per e-mail: b.vandrunen@gemeente-steenbergen.nl.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Žteenbergi

J.P. de^ongh RA

Vragen aar» de gemeente? Bel ons via 140167 of kijk op www.qemeente-steenberoen.iil. 
Correspondentieadres: Postbus 6, 4650 AA Steenbergen Bezoekadres:ŵiíi

Hîitga


