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Fractie gewoon lokaal! E. Maas 
Gemeenteraadslid Gewoon Lokaal!

Steenbergen, 9 april 2019

Geachte heer Maas,

U bent benaderd door bewoners van de Hanedreef in Kruisland en stelt naar 
aanleiding daarvan een aantal vragen over het onderhoud.

1. Is het college bekend met het feit dat het wegdek van de Hanedreef op diverse 
plaatsen onderhoud behoeft? Is men genegen om te weg te inspecteren en waar 
nodig te herstellen? Zo ja, wanneer gebeurt dit, zo nee, waarom niet?
Ons antwoord: De buitendienst zal zo spoedig mogelijk een inspectie uitvoeren en 
indien nodig onderhoud uitvoeren.

2. Net zoals andere wegen in de dorpskern, is de Hanedreef een 30 km zone. De 
snelheid ter plekke wordt echter regelmatig overtreden. Is het mogelijk om betere 
bebording aan te brengen die wijst op de 30 km zone?
Ons antwoord: Wij zijn van mening dat er voldoende bebording aanwezig is. In het 
verleden zijn we in gesprek geraakt met bewoners van de Hanedreef. Gebleken is dat 
overschrijding van de snelheid plaatsvindt door weggebruikers die er bekend zijn.
Daar helpen geen extra borden aan.

3. De gemeente staat parkeren in de bermstroken toe. Daarnaast vindt er geen 
onderhoud plaats door de gemeente. Dit heeft geleid tot onverzorgde groenstroken.
Is het college hiermee bekend? Wat is de reden dat er niet wordt onderhouden, met 
name in het zomerseizoen?
Ons antwoord: Het parkeren in de bermstroken wordt in deze situatie toegestaan 
door de gemeente, maar alleen als dit het overige verkeer niet hindert. Dit is al eerder 
in een brief aan de bewoners medegedeeld. De bermen in de Handreef zitten in het 
maaibestek en worden 2 maal (net als andere bermen in de gemeente Steenbergen) 
gemaaid. Wanneer er diepe sporen of kuilen in de bermen ontstaan worden deze 
opgevuld door de buitendienst. Dus de bermen hebben dezelfde 
onderhoudsintensiteit als de overige bermen in de gemeente Steenbergen
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4. Is het college bereid om het parkeerbeleid in de Hanedreef nogmaals onder de loep 
te nemen? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?
Ons antwoord: Nee, we hebben hier in 2017 duidelijk met de bewoners afspraken 
over gemaakt. Er mag op deze locatie geparkeerd worden in de bermen mits de 
doorgang van het reguliere verkeer niet wordt belemmerd. Verder hebben de 
bewoners de mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren. Ook hebben we de 
bewoners uitdrukkelijk verzocht zoveel mogelijk rekening met elkaar te houden zodat 
de leefbaarheid in de straat niet aangetast wordt.

5. De sloten rondom de Hanedreef verdienen meer aandacht. Is het bekend dat een 
sloot gedeeltelijk met puin is gedempt? Wat gaat het college hier aan doen? Is het 
college bereid om de werking van de waterdoorstroming te bekijken?
Ons antwoord: Dat is bij ons niet bekend. We zullen een inspectie uitvoeren en
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