
Raadsvragen 
Resultaten onderzoek rondweg kern Steenbergen 
 
Vraag:  
- Hoeveel verkeer komend vanaf zeelandweg oost, rijdt wel over de Burgemeester van Loonstraat 
maar niet uit het kordon? 
Antwoord: Van de totale hoeveelheid geregistreerde inkomende voertuigen bij de Zeelandweg-Oost 
zijn gemiddeld 592 voertuigen uitsluitend op de B. van Loonstraat en 97 voertuigen op zowel de B. 
van Loonstraat als de Molenweg geregistreerd. Deze voertuigen (689) rijden het kordon dus niet uit. 
 
Vraag: 
- Pagina 32 routes vanuit zeelandweg oost: hoe is die grafiek te lezen, bijvoorbeeld waar staat het 
getal 878 voor? 
Antwoord: De routes uit de visualisaties hebben een directe relatie met de tabel op pagina 23. Op de 
Zeelandweg-Oost komen in totaal 5807 voertuigen Steenbergen binnen. Daarvan passeren in totaal 
878 voertuigen de B. van Loonstraat. Dat is de optelsom van voertuigen in tabel op pagina 23. Van 1 
via 3 naar….(1 -> 3 -> ..). 
 
Vraag: 
- In uw raadsmededeling schrijft u dat de Burgemeester van Loonstraat met maximaal 2400 auto's 
wordt ontlast, er rijden gemiddeld bijna 6400 auto over de Burgemeester van Loonstraat: vraag, 
waar gaan die andere 4000 auto's naar toe? 
Antwoord: Het voorgestelde tracé van de rondweg heeft tot doel om verkeer van en naar de 
Zeelandweg-Oost (incl. verkeer van en naar Reinierpolder) dat via de B. van Loonstraat rijdt een 
alternatief te bieden om daarmee de B. van Loonstraat te ontlasten. Dit zijn circa 2.400 voertuigen 
per etmaal. Het overige verkeer dat op de B. van Loonstraat is veelal intern verkeer (winkelen, 
boodschappen sporten, bezoek etc.) of verkeer dat op een andere plek Steenbergen uitrijdt. De tabel 
op pagina 19 bevestigd dit. Op de B. van Loonstraat zijn 3.086 voertuigen als intern verkeer 
geregistreerd. De hoeveelheid doorgaand verkeer over de B. van Loonstraat is dus lager dan men 
waarschijnlijk had verwacht. 
 
Vraag: 
- In de toelichting verkeersstromen staat bij Alternatieven Verkeersbeïnvloeding op pagina 10 de 
mogelijkheid om bij bord CO7 een bord “uitgezonderd bestemmingsverkeer” toe te voegen. Bent u 
voornemens en bereid om dit uit te voeren ? 
Antwoord: Zolang er voor dit verkeer geen reëel alternatief beschikbaar is, is het afsluiten voor deze 
doelgroep sowieso geen optie. Als er een alternatieve route is, dan kan dit worden overwogen. Echter, 
ook in dat geval blijft de handhaafbaarheid een zeer lastig punt en komt overtreding hiervan helaas 
vaak voor.  
 

Vraag:  
- Waarom is in het onderzoek verkeersstromen de Franseweg niet meegenomen ? In bijlagen van 
eerdere onderzoeken in 2015 en 2016 is dit namelijk wel gebeurd. 
Antwoord: Op de Franseweg is weliswaar geen camera neergehangen, maar dat betekent niet dat 
hiermee geen zicht is op het gebruik van de Franseweg. In zowel 2015 als 2016 is de hoeveelheid 
verkeer op de Franseweg geregistreerd. Op basis van de meetlocaties uit het kentekenonderzoek kan 
eveneens een goed beeld worden verkregen van het gebruik van de Franseweg. Uit de routes in de 
tabellen op pagina’s 23 tot en met 31 kan dit aantal redelijk worden herleid. Dit doet echter niks af 
aan de doelstelling van dit onderzoek, namelijk het inzichtelijk maken van de potentie van een nieuwe 
verbindingsweg op basis van de verkeersstromen en geeft ook geen andere conclusies.  
 


