
Geachte voorzitter, leden van de gemeenteraad Steenbergen 
 
Ik woon al heel lang in deze gemeente. Dat ik hier sta is niet omdat ik dat zo leuk vind, maar 
omdat ik het gevoel heb dat ik niet anders kan. 
 
Ik spreek namens de werkgroep herinrichting N257. Deze is begin dit jaar opgericht. 
Als werkgroep zijn wij in het afgelopen jaar bezig geweest om de problematiek rondom 
bereikbaarheid en verkeersveiligheid met de gemeente te bespreken. Aan het heringerichte 
traject N257 zijn diverse aanpassingen gedaan, welke zijn positieve uitwerkingen hebben.  
Echter al vanaf januari 2017 hebben wij er steeds voor gepleit om niet alleen te focussen op 
Zeelandweg Oost, Kade en de Burgemeester van Loonstraat en directe omgeving, maar om 
de totale verkeersstructuur van Steenbergen opnieuw te bekijken. Immers, de komst van de 
A4, maar ook bouwontwikkelingen in en rond het centrum, zijn van invloed (geweest) op de 
afwikkeling van het verkeer.  
 
Wij zijn blij dat D66 de aanzet heeft gedaan  om te onderzoeken of een randweg een 
oplossing kan bieden. 
Helaas heeft dit onderzoek er uitsluitend toe geleid dat er gedurende een week tijd begin 
april een kenteken onderzoek is uitgevoerd. De conclusies zijn gebaseerd op de uitkomst van 
dit onderzoek. Echter, het geeft geen antwoord op vragen rondom de integrale 
bereikbaarheid en verkeersafwikkeling van Steenbergen. Met een nieuwe rondweg-west een 
afname van 2500 tot 4000 motorvoertuigen in de kern van de stad, is niet niets. De vraag 
van ons is wel, waar deze marge op gebaseerd is. 
 Er rijden nog steeds dagelijks op diverse locaties 6500 motorvoertuigen door de woonkern 
en dat vinden wij nog steeds heel veel. Is verkeerskundig een grote belasting voor een 
woonomgeving.  Daarbij gaat het niet alleen over verkeerslawaai, maar ook om de 
verkeersveiligheid en de uitstoot van fijn stof. Het profiel van de weg is smal en de 
combinatie van fietsers met bussen en zeer grote landbouwvoertuigen vinden wij nog steeds 
onaanvaardbaar. Langzame verkeersdeelnemers fungeren als natuurlijke verkeersremmers. 
En dan maar hopen dat bestuurders inderdaad wachten met inhalen en braaf achter fietsers 
aan blijven rijden. Wij wonen er en zien dagelijks dat niet elke bestuurder zijn 
verantwoordelijkheid neemt. En waar het gaat over de landbouwvoertuigen staan wij nog 
steeds verbaasd van de enorme bakbeesten die door onze straten rijden. Overleg tussen de 
wethouder en de ZLTO is prima maar geeft ons het gevoel van een doekje voor het bloeden. 
Wij hebben er dan ook weinig vertrouwen in dat dit iets gaat opleveren.  
 
Een paar getallen: 
Aan de hand van de rapportage hebben we de hoeveelheid motorvoertuigen op 1 tijdstip n.l. 
tussen 16.00 uur en 17.00 uur genomen, dus 1 uur: 
 
Zeelandweg Oost: 1000-1100       Per etmaal 11000 
Fabrieksdijk: 550-600 
Burgemeester van Loonstraat: 600 
Rondweg  (Kapelaan Kockstraat): 350 
Molenweg: 575 
Halsterseweg: 670 
Dinteloordseweg: 600 



De wegen die ingericht zijn voor veel verkeer (Rondweg Oost, Halsterseweg en 
Dinteloordseweg) zijn deze status niet meer waard. Ze zijn stil. 
 
Waarom moet er eerst een ongeluk gebeuren voordat de gemeente nu eens echt haar 
verantwoordelijkheid neemt en serieus naar de bereikbaarheid en veiligheid gaat kijken? 
Misschien  weinig visie?  Terwijl er wel ambities zijn om Reinierpolder door te ontwikkelen. 
De aantrekkingskracht van de A4 staat voor de deur. Ook in de regio zijn er tal van 
ontwikkelingen die Steenbergen raken. De haven is opgeknapt en ligt er puik bij. Klaar om 
meer bezoekers en toeristen te ontvangen. Rondom de Lindenburg die naast de AH in 
aanbouw is zullen straks grote verkeersstromen optreden van bezoekers, toeleveranciers 
enzovoort. Dit moet allemaal via smalle wegen gepropt worden waar ook nog eens een 
fietsroute loopt richting de basisschool. Wij vragen ons echt af wanneer de gemeente nu 
eens  echt serieus gaat kijken naar de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid in relatie tot alle 
ontwikkelingen en ambities.  
Het bestaande verkeerscirculatieplan is van rond 1990. Dit betekent dat de visie op verkeer 
inmiddels al 27 jaar geleden is ontwikkeld. Zoals gezegd gaan de ontwikkelingen snel en 
alleen al om die reden moeten verkeersplannen regelmatig tegen het licht worden 
gehouden om ze te toetsen aan de actualiteit en de ambities voor de toekomst. 
Verkeerskundig gezien heeft tegenwoordig elke, zichzelf respecterende stad  een 
fatsoenlijke rondweg of ontsluitingsstructuur met inprikkers naar het centrum. De 
werkgroep heeft al van begin af aan aangegeven, dat er een totaal nieuw 
verkeerscirculatieplan moet komen van de hele stad Steenbergen om de grootse problemen 
die er zijn op te lossen. Een gemeente met ambitie en potentie maar waar ook oog is voor 
leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid. Dat is waar wij naar streven. 
 
 
Namens de werkgroep herinrichting N257 
 


