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U maakt zich zorgen om de verkeersveiligheid van de Molenweg in Dinteloord. 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. De vragen 1 t/m 3 hebben wij ter beantwoording voorgelegd aan de 
politie. De beantwoording van de politie is integraal opgenomen in deze brief.

1. Zijn de escalaties van de verkeerssituatie bij de Molenweg bij de gemeente en 
politie bekend en zo ja, wat is er tussen 2015 en 2018 al aan gedaan?
Ons antwoord:
Bij de gemeente is in betreffende periode slechts 1 melding bekend welke direct 
doorgespeeld is naar de politie.
Het antwoord van de politie:
De escalatie zoals wordt omschreven kan niet worden onderbouwd middels 
meldingen vanuit het basis registratiesysteem. Over een periode van 01-01-2015 
tot en met heden zijn 12 meldingen geregistreerd van uiteenlopende aard.

De situatie ter plaatse en de meldingen zijn terug te herleiden tot de herinrichting 
en ontsluiting van de Molenweg en Molendijk. Dit is aangegeven middels 
verkeersbord C12 met onderbord “gesloten voor motorvoertuigen, toegang voor 
omwonende met aantoonbare bestemming’.

Naar aanleiding van de gewijzigde verkeerssituatie heeft de politie gesprekken 
gevoerd met omwonenden. Er vindt regelmatig surveillance plaats en er is middels 
social media aandacht besteed aan de gewijzigde verkeerssituatie.

Daarnaast is middels een zogenaamde “smiley” de hoeveelheid verkeer in beeld 
gebracht, dat na de wijzigingen nog gebruikt maakt van de Molenweg.

2. In specifieker geval: hoe vaak heeft de wijkagent/politie hier handhavend voor 
opgetreden?
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Het antwoord van de politie:
De situatie rondom de Molenweg is een terugkerend onderwerp tijdens het 
collegiaal overleg van de wijkagent. De wijkagent heeft middels social media 
kanalen (facebook en twitter) aandacht gevraagd voor de situatie. Daarnaast 
hebben diverse controles plaatsgevonden waarbij geen overtredingen zijn 
geconstateerd. Tijdens deze controles hebben diverse weggebruikers de boerderij 
waar men appels kan kopen als bestemming opgegeven. Dit is ook daadwerkelijk 
geconstateerd.

Het basisteam Bergen op Zoom waar Steenbergen deel van uitmaakt, stelt op 
basis van informatie van onder andere de wijkagent het surveillanceplan op voor 
het teamgebied. Hierbij worden specifieke opdrachten verstrekt. Ook de BOA’s 
van de gemeente Steenbergen zijn op de hoogte van de gewijzigde 
verkeerssituatie en werken samen en staan in nauw contact met de wijkagent.

Met betrekking tot handhavend optreden kijkt de politie naar de beschikbare 
capaciteit in relatie tot andere inzet in het gebied en het meldingen patroon. Het 
kan voorkomen dat tijdens de lopende dienst meerdere meldingen samenkomen 
die een hogere prioriteit vragen voor de inzet.

3. Erkent de wijkagent/politie dat hier een schrijnend verkeersprobleem is en wat 
heeft de wijkagent/politie eraan gedaan?
Het antwoord van de politie:
De grote overlast zoals omschreven .wordt, op basis van de nu beschikbare 
gegevens en de input van de wijkagent, niet herkend en kan niet worden 
onderbouwd middels gegevens uit de politiesystemen.

4. Hoeveel inwoners/bedrijven hebben ontheffing voor deze weg.
Ons antwoord:
Er is slechts één bedrijf wat ontheffing heeft voor al haar voertuigen.

5. Zijn deze ontheffingen voor bedrijfsuitvoerende activiteiten?.
Ons antwoord:
Ja.

6. Denkt u aan verkeerskundige oplossingen en zo ja welke? Zo nee, waarom niet. 
Ons antwoord:
Nee , we denken niet aan verkeerskundige oplossingen. De Molenweg is een 
smalle weg die niet uitnodigt om hard te rijden. Na het gereedkomen van de 
reconstructie Molendijk hebben we in overleg met de bewoners een groot aantal 
maanden de verkeersbewegingen en de snelheid gemeten. Gebleken is uit de 
tellingen dat het om een gering aantal verkeersbewegingen gaat. Ook is gebleken 
dat de toegestane snelheid niet werd overtreden. Nut en noodzaak van 
verkeerskundige aanpassingen ontbreken. Deze conclusies zijn destijds 
uitgebreid besproken met de bewoners en de politie.

7. Wordt de handhaving geïntensiveerd op de Molenweg?
Ons antwoord:
Zie antwoord van de politie op vraag 2 en 3.
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8. Treedt u in gesprek met de politie en bewoners van de Molenweg en zouden wij 
deze gespreksverslagen mogen ontvangen?
Ons antwoord:
Nee, we hebben er in het verleden al heel veel tijd en energie in gestopt. Er is ons 
inziens geen sprake van een schrijnende situatie. Er zijn destijds goede afspraken 
gemaakt met de politie en bewoners. Wij hebben geen enkele reden om te 
twijfelen aan de inzet en deskundigheid van de politie.

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, J
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,

longh RA
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