
Raadsvragen K. Gommeren / VVD 
Resultaten onderzoek rondweg kern Steenbergen 
 
 
Vraag: 

 Waarom is er gekozen voor een niet-sluitend kordon? 
Antwoord: Bij de analyse van de resultaten en opstellen van de rapportage van het 
kentekenonderzoek is geconstateerd dat voor een volledig beeld ook het beste nog een meetpunt op 
de Hoogstraat geplaatst had kunnen worden. Dit is voorafgaand aan het onderzoek niet tijdig 
geconstateerd. Uit het verkeersmodel is echter wel herleid hoeveel verkeer vanaf de Zeelandweg-Oost 
via de B. Van Loonstraat rijdt dat van en naar bijv. Moerstraten rijdt. Dit aantal is enigszins lager dan 
het verkeer van en naar Welberg, circa 100/150 per etmaal. De toevoeging van deze aantallen doet 
niks af aan de geformuleerde conclusies en het verwachte gebruik van een eventuele rondweg. 

 
Vraag 

 Welke definitie is er gegeven aan “doorgaand verkeer”?  
Antwoord: Doorgaand verkeer is verkeer dat géén herkomst of bestemming heeft in de kern 
Steenbergen. 
 
Vraag: 

 Strookt deze definitie met de probleemstelling van de verkeersdrukte in met name de Burg. 
van Loonstraat? 

Antwoord: Vanuit het perspectief van de bewoners van de B. Van Loonstraat strookt deze definitie 
wellicht niet helemaal, maar vanuit de volledige verkeersstromen in de kern Steenbergen strookt dit 
wel. In onze optiek zijn inwoners en bezoekers van Steenbergen niet te bestempelen als doorgaand 
verkeer, ongeacht waar men woont/werkt/winkelt in Steenbergen. 
 
Vraag: 

 Wat is de overweging geweest om de Burg. Van Loonstraat bij de reconstructie in te richten 
als erftoegangsweg (30 km/u) en van welke intensiteit (motorvoertuigen per etmaal, na 
reconstructie) is destijds uit gegaan? 

Antwoord: Ten tijde van de aanleg van de A4 en de planvorming voor de herinrichting van B. van 
Loonstraat is voor wat betreft de herinrichting gekozen voor een inrichting waarbij zo min mogelijk 
verkeer over de ‘oude route’ B. van Loonstraat zou rijden. De verschillen in intensiteiten op de B. van 
Loonstraat tussen 2015 en 2016 bevestigen dat een aanmerkelijke afname is bereikt (van ca. 8.400 
naar 6.300 voertuigen). Overigens was destijds de verwachting dat in Steenbergen meer doorgaand 
verkeer zou rijden, maar blijkbaar moeten meer mensen in Steenbergen zijn dan destijds werd 
verwacht (meer herkomst- en bestemmingsverkeer, maar zeker ook veel intern verkeer, zeker op de 
B. Van Loonstraat). 
 

Vraag  
 Welke intensiteit acht men maximaal acceptabel voor de Fabrieksdijk en Burg. Van 

Loonstraat? Waarop is dit getal gebaseerd? 
Antwoord: Op basis van de landelijke richtlijnen van het CROW wordt voor erftoegangswegen binnen 
de bebouwde kom een intensiteit tot circa 4.500 motorvoertuigen per etmaal aanbevolen. Zoals reeds 
eerder geconcludeerd is het huidige aantal voertuigen hoger, maar leidt dit niet tot structurele 
doorstromingsproblemen of ongevallen. De intensiteiten zijn weliswaar richtlijnen, maar voor velen wel 
een houvast. Overigens zie je ook wel vaker dat een soort ‘traverse’ in kernen wordt toegepast. De 
‘doorgaande wegen’ worden dan ter plaatse van bijvoorbeeld centrum of kernwinkelgebied 
teruggebracht naar 30km-zones om daarmee de leefbaarheid te verhogen. De intensiteiten zijn in 
deze gevallen echter ook vaak hoger dan de richtlijnen aanbevelen in 30km-zones. 

 


