
code naam relatie met…

planning ( op basis 

van plantseizoen) gereed motivatie

A entree assumburgweg 2020/2021

Na Steenbergen, Kruisland en Dinteloord, Welberg,  

is Nieuw Vossemeer ook aan de beurt

B entree Molenweg

Verbetering oversteek ivm ontwikkeling extensieve 

recreatie, ziekte bomen Molenweg 2020/2021

veiligheid en aanpak woonwagenlocaties 

(koppelkans)

C entree Reinierpolder mogelijke ontwikkeling hotel 2021-2022

hotel grote impact op entree, 2019 aankleding door 

bijv. bloembollen ( verbetering biodiversiteit)

D entree Franseweg vernieuwing boomstructuur Franseweg 2019

de rotondes worden meegenomen in de 

groenaanpak van de Rondweg-Oost (okt. 2019), de 

Franseweg volgt mede in afwachting ontwikkeling 

terrein Autokar

E entree Watertorenweg aanpak rondweg Oost 2019 mee met groenaanpak Rondweg-Oost okt. 2019 

F entree wipstraat / Welberg aanpak rondweg Oost en reconstructie Wipstraat 2019 mee met groenaanpak Rondweg-Oost okt. 2019 

G entree Steenbergseweg herinrichting Steenbergseweg 2018 

entree is in 2018 aangepakt, beeld dient doorgezet te 

worden bij de komende herinrichting van de 

steenbergseweg. 

H entree Havenweg herinrichting havenkom Dinteloord 2020/2021

na gereedkomen havenkom zal bezien worden welke 

aanvullingen evt. nodig zijn. 

I entree Langeweg 2019/2020 toezegging

J entree Roosendaalseweg 2019/2020

K entree Molenstraat 2019/2020

1 entree heense molen west provinciale weg 2022

2 entree heense molen oost provinciale weg 2022

3 entree Langeweg

is in 2007 is de entree al ingericht, aanvulling in 

aankleding mogelijk. 2022

4 entree Molendijk beperkte ruimte, versterken 2022

5 entree Brugweg beperkte ruimte, versterken 2019/2020

6 entree Boomdijk 2022

a Burg. Catshoeklaan

b Platteweg

c Nieuw Vossemeersedijk

d Heensedijk west

e Heensedijk Oost

f Stoofdijk

g Molenweg

h Welbergsedijk

i Hoogstraat

Uitvoeringsprogramma entrees gem. Steenbergen

de onderstaande entrees zijn relatief kleine toegangswegen tot de kern t.o.v. de 

bovenstaande. Deze worden t.z.t.  meegenomen in reconstructies van civiel of 

openbaar groen.  
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