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Geachte heer Langenberg,

Op woensdag 10 oktober 2018 zijn conform artikel 40 schríftelijke vragen gesteld 
over carpoolplaatsen in de gemeente Steenbergen. Helaas heeft de 
beantwoording van uw vragen vertraging opgelopen. Onze excuses hiervoor.

Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen 
ons antwoord daarop.

Uw vragen betroffen het gebruik van de Bijlandseweg en het terrein van de Tango 
benzinepomp in Steenbergen als carpoolplaats.

1. Is het college op de hoogte van voornoemde ontwikkeling?
Ons antwoord: Het college heeft deze signalen nog niet van ondernemers 
ontvangen.

2. Zijn de genoemde locaties berekend op een toenemend aantal 
parkerende voertuigen?
Ons antwoord: de betreffende locaties zijn niet bedoeld als parkeer- danwel 
carpoolterrein.

3. Is de locatie bij de Tango benzinepomp voor dit doel aangewezen en is er 
afstemming met de betreffende ondernemer?
Ons antwoord: Nee, deze locatie is niet als carpoolplaats aangewezen. Wij zullen 
in contact treden met de betreffende ondernemer naar aanleiding van de door u 
aangedragen signalen.
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4. Is het college het met de WD eens dat carpoolen gestimuleerd moet 
worden om de verkeersdruk te verminderen en het milieu te sparen door 
nodeloos gebruik van de auto te ontmoedigen? Zo nee, graag een toelichting.
Ons antwoord: het college faciliteert binnen haar mogelijkheden graag het 
beperken van het aantal voertuigbewegingen in de regio.

5. Wordt bovenstaande ontwikkeling meegenomen in het GVVP? Zo ja, wordt 
de mogelijkheid van het ontwikkelen van een carpoolplaats hierin ook 
onderzocht? Zo nee, is het college bereid dit alsnog op te nemen in het plan?
Ons antwoord: het GVVP beziet het mobiliteitsvraagstuk voor de gemeente 
Steenbergen in brede zin. Mogelijkheden tot het ombuigen van het bestaande 
mobiliteitsgebruik maken daarvan onderdeel uit.

Hoogachtend, )
burgemeester en wethouders van Steenbergen/ 
de secretaris, de burgemeester,

M.JyP. dejon íen Belt, MBA
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