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De heer E.C. van der Spelt 
Voorzitter van de fractie van de D66 
Dinteloordseweg 49A 
4651 PA STEENBERGEN

onderwerp verkeersveiligheid fietsers De Landerije Hoogstraat 
Steenbergen

Steenbergen, 15 mei 2018

Geachte heer Van der Spelt,

U maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid ter hoogte van de aansluiting De
Landerije- Hoogstraat in Welberg. Via Email heeft u een aantal vragen gesteld m.b.t.
dit onderwerp.

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

1. Bent u op de hoogte van de onveilige situatie op de kruising Hoogstraat- De 
Landerije en van het gegeven dat daar regelmatige aanrijdingen plaatsvinden? 
Ons antwoord: We zijn er van op de hoogte dat er regelmatig aanrijdingen hebben 
plaatsgevonden met blikschade als gevolg. In tegenstelling tot wat u aangeeft in 
uw vraagstelling betreft de kruising geen gelijkvloerse kruising maar is het een 
plateauconstructie waarbij men verkeer van rechts voorrang dient te verlenen. De 
ongevallen ontstaan omdat het verkeer komend vanuit De Landerije voorrang 
neemt met een te hoge snelheid en omdat verkeer vanuit De Hoogstraat niet altijd 
voorrang geeft aan het verkeer komend vanuit De landerije.

2. Is er bij het ontwerp van de bestrating en uitritconstructie De Landerije gekeken 
naar mogelijkheden om de veiligheid van de weggebruikers te verhogen, zowel uit 
De landerije als op de Hoogstraat?
Ons antwoord: De ongevallen zijn gebeurt in de situatie dat het plan bouwrijp was 
gemaakt en waarbij de kruising nog niet volledig was ingericht. Het plateau wat nu 
wordt aangelegd krijgt vanuit de Landerije een langere aanloop naar de kruising 
waardoor de automobilist eerder dient af te remmen. Verder wordt de kruising 
aangelegd met de juiste bochten en paaltjes zodat de automobilist zich beter 
bewust is van het feit dat hij de Hoogstraat nadert en er een beter overzicht 
ontstaat. Daarnaast zullen we aan de Hoogstraat voor het plateau extra markering 
aanbrengen.

3. Is het u bekend dat er in de Hoogstraat erg hard gereden wordt?

Vragen aan de gemeente? Bel ons via 140167 of kijk op www.qemeente-steenberqen.nl.
Correspondentieadres: Postbus 6, 4650 AA Steenbergen Bezoekadres: Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen
e-mail: info@oemeente-steenberoen.nl



UM1803497

Ons antwoord: Ja dat is ons bekend.

4. Bent u bereid opdracht te geven om frequent snelheid te controleren?
Ons antwoord: Wij zullen dit verzoek bij de politie doen om te controleren zodra de 
werkzaamheden woonrijp maken zijn afgerond

5. Kunt u op korte termijn actie ondernemen om over te gaan tot plaatsing van een 
spiegel?
Ons antwoord: Onze ervaring is dat met name de jonge verkeersdeelnemers bij 
een spiegel onvoldoende kunnen inschatten wat de snelheid is van het naderend 
verkeer. Wij zullen de situatie nauwlettend volgen en zien het plaatsen van een 
spiegel pas als een haalbare optie als blijkt dat de nadere maatregelen geen of 
onvoldoende effect hebben.

6. Kunt u toezeggen als de plaatsing van een spiegel niet mogelijk is, andere 
maatregelen te nemen waardoor de veiligheid beter gewaarborgd kan worden op 
de kruising?
Ons antwoord: Zie de beantwoording van vraag 2.

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, Z j
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,

R.PXvarIe Jongh RA
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