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Geachte heer Been,

Via deze brief reageren wij op uw brief d.d. 26 juli 2019 waarin u uw zorgen uitspreekt 
over de verkeersveiligheid in de Burgemeester Van Loonstraat die volgens u met 
name veroorzaakt zou worden door de snelheid van het verkeer en die van de 
landbouwvoertuigen in het bijzonder. U vraagt de gemeente dan ook maatregelen te 
nemen.

In deze brief leggen wij graag uit welke maatregelen wij eerder in de Burgemeester 
Van Loonstraat hebben getroffen. Ook willen wij u laten weten dat deze belangrijke 
doorgaande weg onze aandacht heeft. In het op te stellen Gemeentelijk Verkeers- en 
Vervoersplan (GVVP) komt de ontsluiting en bereikbaarheid van Steenbergen in het 
algemeen aan bod. Daarbij wordt ook naar het landbouwverkeer gekeken. Dit heeft 
dan indirect ook betrekking op de Burgemeester Van Loonstraat.

Maatregelen bij de herinrichting
De Burgemeester Van Loonstraat is van oudsher de doorgaande verkeersroute door 
Steenbergen en maakte tot 2015 deel uit van de provinciale weg N257. In 2015 en 
2016 is de weg grootschalig heringericht, wat mogelijk werd door de openstelling van 
de autosnelweg A4 eind 2014. Deze nieuwe weg zorgde voor een daling van het aantal 
motorvoertuigen op de doorgaande route door Steenbergen.
De herinrichting is destijds in nauwe samenwerking met omwonenden en andere 
betrokkenen vanuit de gehele kern Steenbergen tot stand gekomen (werkgroep 
Herinrichting N257). Gestreefd werd naar het beter inpassen van de weg in een 
woonomgeving, met hierdoor bijvoorbeeld een snelheidsbeperking van 30 km/u. De 
herinrichting en de maatregelen zijn gedaan aan de hand van bewuste keuzes van de 
betrokkenen.

Na herinrichting heeft er omvangrijke evaluatie plaatsgevonden. Een adviesbureau 
heeft verschillende verkeersonderzoeken uitgevoerd naar bijvoorbeeld de 
hoeveelheid verkeer en de snelheid. Hier bleek bijvoorbeeld uit dat de gemiddelde 
snelheid was gedaald tot onder de 40 km/u. Samen met de werkgroep zijn meerdere 
constructieve bijeenkomsten georganiseerd waarin onder meer actiepunten zijn 
afgesproken die door de gemeente zijn opgepakt.

Postadres: Postbus 6, 4650 AA Steenbergen
Bezoekadres: Buiten de Veste 1,4652 GA Steenbergen BrabantseWal Steenbergen, de waterrijke gemeente op de Brabantse Wal.

Vragen aan de gemeente? Bel ons via 140167, stuur een e-mail via info@gemeente-steenbergen.nl of kijk op www.gemeente-steenbergen.nl
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Aanvullende maatregelen
Zoals ook via de mail aan u is teruggekoppeld, heeft de gemeente daarna nog 
aanvullende maatregelen getroffen om de situatie in de Burgemeester Van Loonstraat 
verder te verbeteren. Zo zijn in 2017 de parkeervakken verbreed, is De Werken 
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en zijn er digitale snelheidsdisplays geplaatst. 
Verder zullen we de gedragscampagne "Bedankt dat je langzamer rijdt" gaan houden.

Het is wat de gemeente betreft niet wenselijk om meer (infrastructurele) maatregelen 
te treffen. Extra verkeersdrempels of wegversmallingen, zoals u suggereert, hebben 
bijeffecten die te grote nadelen hebben. Zeker met landbouwverkeer veroorzaken 
drempels geluidsoverlast en mogelijke trillingshinder. Bij wegversmallingen neemt 
het risico toe dat bijvoorbeeld fietsers in de verdrukking komen. Ook kunnen 
versmallingen juist harder rijden uitlokken.

Gedrag weggebruikers
Toch is de Burgemeester Van Loonstraat nog altijd een doorgaande route, zeker voor 
verkeer dat geen gebruik kan en mag maken van de A4, zoals landbouwverkeer. 
Daarnaast wordt de weg ook gebruikt door het openbaar vervoer (twee buurtbus
diensten en een streekbuslijn). Een groot deel van het gevoel van verkeersonveiligheid 
is terug te voeren op het gedrag van de verkeersdeelnemers. Zij rijden te hard en/ of 
houden onvoldoende rekening met andere verkeersdeelnemers en bewoners. De 
gemeente kan redelijkerwijs niet meer maatregelen treffen dan wat zij de afgelopen 
járen heeft gedaan. Snelheidsovertredingen zijn een zaak van de politie.

Handhaving
De politie is verantwoordelijk voor het handhaven van snelheid, op basis van kaders 
die het Openbaar Ministerie stelt. Zo hebben controles op wegen waar ongevallen 
plaatsvinden een hogere prioriteit dan op wegen zonder ongevallen. Op de 
Burgemeester Van Loonstraat vinden geen ongevallen plaats.
Handhaven op wegen met een maximumsnelheid van 30 km/u is niet mogelijk. Hier 
kan niet te hard gereden worden, als deze goed zijn ingericht. Wordt er wel te hard 
gereden, zo wordt beredeneerd, dan is de inrichting niet goed genoeg en kan er niet 
gehandhaafd worden op snelheid.
De Burgemeester Van Loonstraat is zo goed mogelijk ingericht, maar er moesten 
bijvoorbeeld wel compromissen gesloten worden vanwege de aanwezige buslijnen. De 
politie houdt soms wel controles op de Burgemeester Van Loonstraat, maar dit blijft 
beperkt tot het aanspreken van overtreders, er worden geen boetes opgelegd. U stelt 
ook voor om een flitspaal te plaatsen. Dit is om dezelfde redenen niet mogelijk: de 
weg voldoet niet aan de voorwaarden die het Openbaar Ministerie stelt bij de 
aanvraag van een flitspaal.
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GVVP
Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan wordt de komende maanden opgesteld. 
Daarin wordt de ontsluiting en bereikbaarheid van onze gemeente op de lange termijn 
nader bekeken. Ook de routes voor het landbouwverkeer horen hierbij. Dit kan in de 
toekomst nog een ander perspectief op de Burgemeester van Loonstraat werpen.

Op basis van bovenstaande moeten wij dan ook concluderen dat er op dit moment 
geen mogelijkheden zijn om extra maatregelen te nemen. Wij hopen u zo voldoende
te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenļ 
de secretaris, de locob

.J.P. de W. A. MľBãart ma n s
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