
Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad,  
 

Voor de 2e keer sta ik hier namens de werkgroep herinrichting N257 om uw aandacht te 
vragen voor de verkeerssituatie in het centrum van Steenbergen.  
 

De vorige keer ben ik nader ingegaan op het uitgevoerde onderzoek en heb ik inhoudelijk 
zaken toegelicht. Omdat ik niet in herhaling wil vallen en zaken inmiddels genoegzaam 
bekend zijn wil ik mij vandaag beperken tot de kern van de zaak. 
 

Maatregelen aan de N257  zijn getroffen, een onderzoek is uitgevoerd, conclusies zijn 
getrokken. En toch is er nog steeds reden tot zorg. Natuurlijk heeft de aanleg van de A4 zijn 
effect gehad en hebben een aantal maatregelen een gematigd positief effect gehad. Echter, 
de leefbaarheid en de veiligheid van de situatie in het centrum en toeleidende straten zoals 
de Burgemeester van Loonstraat en Fabrieksdijk zijn wat ons betreft nog steeds in het 
geding.  De verkeersintensiteit is nog steeds hoog, het wegprofiel is smal en er rijdt nog 
steeds verkeer dat er niet thuis hoort. Het zijn doorgaande wegen naar de wijken Zuid en 
Noord. Ook het doorgaande landbouwverkeer ervaart een Burgemeester van Loonstraat als 
zeer vervelend.   Dit alles heeft zijn effect op de veiligheid en de leefbaarheid. 
 

En de tijd staat niet stil. Ontwikkelingen gaan verder. Zo wordt er overal volop gebouwd, 
doordat de economie beter draait neemt ook het verkeer toe. In de omgeving van de Albert 
Heijn zijn extra woningen gebouwd en allerlei maatschappelijke activiteiten zullen fors 
toenemen met de komst van een nieuw zorgcentrum. Ook Buiten de Veste moet nog 
helemaal bewoond worden. Dat alles zorgt ook voor meer verkeersbewegingen.  
 

Regeren is vooruitzien. En daarom vinden wij dat een stad zoals Steenbergen goed beleid 
verdient. Beleid waarin niet alleen mooie ambities staan op het gebied van recreatie, wonen 
en andere voorzieningen, maar waarin ook een realistisch perspectief wordt geboden waar 
het gaat over leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Een goede verkeersafwikkeling is 
een onmisbare voorwaarde om andere ambities te laten slagen. En daarom roepen wij u op 
om opdracht te geven aan het college van burgemeester en wethouders om zo spoedig 
mogelijk een voorstel voor te leggen voor een nieuw Verkeerscirculatieplan voor heel 
Steenbergen. Dit onderzoek wordt als het aan ons ligt, uitgevoerd door een landelijk 
gerenommeerd bureau met input van lokale belanghebbenden en moet leiden tot een 
knelpunten analyse en een helder advies waarin realistische scenario's worden geschetst om 
Steenbergen ook in de toekomst bereikbaar en leefbaar te houden.  
  

namens de werkgroep herinrichting N257 dank ik u voor uw aandacht.  
  
 


