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Datum: 12 juli 2018 
Plaats: Steenbergen 
Betreft: art. 40 RvO vragen betreft afstemming activiteiten/wegwerkzaamheden 
 
 
 
Geacht college, 
 
De afgelopen weken zijn de inwoners en bezoekers van Steenbergen meermaals 
geconfronteerd met wegafsluitingen of omleidingen in verband met wegwerkzaamheden.  
 
Op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli trok de karavaan van het NK Wielrennen door de 
Krommeweg en de Molenweg. Op dat moment was de Rondweg Oost afgesloten voor het 
verkeer. Hoewel de officiële omleidingsroute voor auto’s en vrachtauto’s via de A4 loopt 
werd - en wordt - de Krommeweg toch veelvuldig gebruikt als omleiding. Bijvoorbeeld door 
landbouw- en fietsverkeer waarvoor de A4 geen optie is. 
 
Op woensdag 11 juli werd op de Molenweg druk gewerkt met freesmachines en 
vrachtwagens met asfalt. Op dat moment was de Rondweg Oost in noordelijke richting nog 
volledig afgesloten en maakte veel verkeer daarom gebruik van de Molenweg. 
 
Deze middag (donderdag 12 juli) werd men geconfronteerd met een plotselinge afsluiting 
van de rotonde bij Cuelenaere. Gemotoriseerd verkeer vanuit de richting Rotterdam werd 
pas op de rotonde Steenbergseweg bij Dinteloord door een verkeersregelaar gewezen dat 
op het feit dat zij om moesten rijden via de A4. Duidelijke bebording was niet geplaatst 
waardoor het tijdig kiezen van een alternatieve route niet mogelijk was. Voor 
landbouwverkeer was geen alternatieve route aangeduid.  
 
Hoewel de VVD blij is met de verbetering van ons wegennet en het feit dat een groot 
landelijke evenement onze kern aandoet hebben wij over bovenstaande de volgende 
vragen: 
 
 
1. Bent u het met de VVD 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? 
 
Zo nee, graag een toelichting. 

 



 
2. Was het college bekend dat de hierboven genoemde activiteiten gelijktijdig  

gepland waren, zodanig dat deze bij 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 
 

 
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 
 

 
4a. Kan het college aangeven in hoeverre tijdens de genoemde afsluitingen de  

bereikbaarheid voor hulpdiensten zoals politie en ambulance gewaarborgd is? En; 
 

4b. Indien hierover met deze diensten afstemming heeft plaatsgevonden, wanneer en op  
welke wijze is deze informatie gedeeld met de weggebruikers en andere 
belanghebbenden? 
 

 
5. Bent u het met de VVD 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?  

 
 
 

 
Graag uw reactie, 
 
 
 
Kees-Jan Langenberg 
VVD Steenbergen 
 
 
 


