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Aan de Raad,

In de oordeelvormende vergadering van 11 november is de verkeerssituatie van de N257 in de 
Heense Molen behandeld. Dit naar aanleiding van inbreng van bewoners die overlast en hinder 
ervaren van deze weg ten aanzien van verkeersveiligheid en leefbaarheid. De vragen die in deze 
vergadering zijn gesteld en de zorgen die zijn geúit, zijn in de toezeggingenlijst vertaald tot de 
volgende vier punten:

1. De wethouder zoekt uit wat er bij de provincie onder 'groot onderhoud' kan vallen.
2. De gespreksverslagen met de provincie worden aan de raad verstrekt.
3. Uitgezocht wordt of de weg overgedragen kan worden.
4. De wethouder zegt een raadsmededeling over dit onderwerp toe waarin aandacht 

wordt geschonken aan de overdracht van informatie van de provincie naar de 
gemeente.

In de vergadering zijn nog aanvullende vragen gesteld over de situatie in de Heensemolen, zoals 
aangaande het onderhoud en concrete maatregelen. Tevens is ook verzocht om bij de provincie de 
wens en het belang van een rotonde bij de Dorpsweg van De Heen onder de aandacht te brengen. 
De beantwoording van de vier vragen, de uitwerking van de aanvullende vragen en het verzoek 
aangaande de rotonde zijn als volgt:

Ad 1:
Gemeente en provincie zijn voornemens om met het eerstvolgende groot onderhoud van de N257 
door de Heense Molen maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de 
Heense Molen te vergroten. Dit groot onderhoud staat nog niet concreet gepland. Mogelijk dat er 
een planstudie aan vooraf gaat waarin integraal wordt gekeken naar de N257, ook dit is nog niet 
concreet. Het jaar 2025 wordt intern bij de provincie aangehouden als richtdatum om te kijken of de 
weg in aanmerking komt voor groot onderhoud en is dus geen harde datum. Dit is afhankelijk van 
meerdere factoren zoals bijvoorbeeld staat van verharding. De provincie heeft in deze de leidende 
en bepalende rol.

Met groot onderhoud kan bijvoorbeeld de openbare verlichting aangepakt worden door te kiezen 
voor een ander, beter passend ontwerp. Ook kan mogelijk het wegontwerp op onderdelen herzien 
worden, zoals bijvoorbeeld de breedte van fiets- en voetpaden, de locaties van parkeer
voorzieningen en de vormgeving van kruispunten van zij- en parallelwegen.
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Op regionale ontwikkeldagen van de provincie kan de gemeente ideeën aandragen.

Ad 2:
In de vergadering is gevraagd om alle relevante gespreksverslagen. Dit betreft die van het overleg 
met wethouder en bewoners en die van het overleg met wethouder en provincie. Beiden zijn 
bijgevoegd, respectievelijk bijlage 2a en 2b.

Ad 3:
De provincie heeft aangegeven dat haar beleidslijn is dat er geen delen van provinciale wegen 
worden overgedragen.

Ad 4:
Ten aanzien van de overdracht van informatie van provincie naar gemeente moet als eerste gesteld 
worden dat het tijdspad korter is dan in de oordeelvormende vergadering werd voorgesteld. Dit 
komt mede door een typefout op de kaft van het onderzoeksrapport van de quickscan. Het 
onderzoek is in oktober 2018 uitgevoerd en het rapport is in februari 2019 opgeleverd. Dit rapport is 
begin mei door de provincie met de bewoners gedeeld. Afgelopen juni is dit via de wijkagent bekend 
geraakt bij de gemeente. De wethouder is toen ook op de hoogte gebracht van deze quickscan. Dit 
heeft geleid tot het overleg met de bewonerswerkgroep op 10 juli en het overleg met de provinciale 
collega's op 18 juli, beiden met wethouder Baartmans en de betreffende beleidsambtenaar. Voor 
een volledig overzicht van het verloop van het proces is als bijlage 3 een gedetailleerde tijdlijn 
meegegeven.

De provincie heeft aangegeven dat de quickscan is voortgekomen uit de wens voor een meer 
uitgebreid onderzoek naar de snelheid in de Heense Molen. Er zou op dat moment nog geen 
aanleiding zijn om contact te leggen met de gemeente. Gedurende het onderzoek is de scope 
vergroot en is ook de weginrichting meegenomen en is gevraagd om oplossingsrichtingen en 
verbetervoorstellen. Kort na oplevering van de quickscan is de casus overgedragen aan de 
provinciale collega met wie de gemeente nu contact heeft, maar die dus niet betrokken is geweest 
bij de quickscan zelf en het voortraject.

Met betrekking tot de afstemming met de provincie zoals die sinds juni loopt, moet vermeld worden 
dat niet alle vragen beantwoord kunnen worden door de collega waar de gemeente contact mee 
heeft. Sommige specifieke zaken moeten door hem intern worden doorgezet naar bepaalde 
collega's of afdelingen. Dit vraagt tijd. De gemeente probeert vragen zo snel en goed mogelijk door 
te geven en hier duidelijke afspraken over te maken maar is daarna afhankelijk van de verdere 
uitwerking binnen de provinciale organisatie. De gemeente houdt en zoekt actief contact.

Beantwoording aanvullende vragen:

Ten aanzien van de maatregelen die de gemeente oppakt:
Op 7 november is een stand van zaken gedeeld met de bewonerswerkgroep, dit naar aanleiding van 
een locatiebezoek 23 oktober. Hierin zijn een aantal concrete afspraken benoemd die niet zijn 
gedeeld tijdens of voorafgaand aan de vergadering van 11 november maar die wel ter sprake zijn 
gekomen:

De kerncoördinator voor de Heense Molen heeft de bewonerswerkgroep gesproken voor 
het maken van een afspraak voor kennismaking. De werkgroep moet hiervoor nog een 
datumvoorstel doen;
Er zijn met de buitendienst van de gemeente nieuwe afspraken gemaakt voor het 
onderhoud van het talud waarbij de onderzijde 1x in de drie weken gemaaid zal worden in 
plaats van 2x per jaar, gelijk aan het maaien van de bovenzijde van het talud. Dit zal gedaan
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worden vanaf het nieuwe maaiseizoen 2020 (maart - oktober). Dit om tegemoet te komen 
aan de klachten van overhangend groen over de zuidelijke parallelweg;

- Voor het onderhoud van het groen direct langs de drie trappen als ook voor het plaatsen van 
trapleuningen moet nader uitgezocht worden wat de onderhoudsafspraken zijn tussen 
gemeente en provincie. Als dit duidelijk is, kan dit snel verder uitgewerkt worden. De 
provincie zoekt dit intern uit.

Bovendien worden op korte termijn snelheidsdisplays geplaatst langs de N257 meer centraal in de 
Heense Molen. De displays zijn tijdelijk, bv. een periode van 3 maanden. Ook dit is een wens van de 
bewonerswerkgroep.

Ten aanzien van de maatregelen die de provincie oppakt:
De provincie is in overleg met de bewonerswerkgroep over het plaatsen van extra groen;
De provincie is gaat een asstreep aanbrengen op de weg. De huidige weginrichting, dus met 
de huidige strepen, is in 2014 uitgevoerd en zijn de bewoners daar destijds over 
geïnformeerd tijdens een inloopavond in april. Verwachting is dat dit in maart of april wordt 
uitgevoerd.

Ten aanzien van het onderhoud van fietspaden en trottoirs:
Dit onderhoud wordt gedaan door de gemeente. Uit gegevens van de buitendienst blijkt dat er de 
afgelopen twee jaar geen meldingen zijn gedaan via Melddesk, de gebruikelijke wijze waarop 
inwoners klachten over de openbare buitenruimte kunnen doorgeven via de gemeentelijke website. 
Zaken die in Melddesk staan, worden normaliter snel opgepakt door de buitendienst. Klachten over 
het onderhoud van de fietspaden en trottoirs worden ook alleen opgepakt als deze via Melddesk 
zijn bekend gemaakt.

Ten aanzien van grootschalige maatregelen:
Met de provincie is reeds afgesproken dat grootschalige maatregelen zoals een rondweg of een 
rotonde niet realistisch zijn voor de Heense Molen en dat dit zodoende niet verder wordt 
meegenomen. Dit is ook zo gedeeld met de bewonerswerkgroep.

Ten aanzien van de zuidelijke parallelweg:
Aan de zuidzijde van de N257 ligt een parallelweg die enkele percelen (zowel woningen als 
landbouwgrond) ontsluit. Deze parallelweg is doorgaand te berijden maar ook belangrijk voor 
fietsers en wandelaars. Deze weg is in eigendom en beheer van de gemeente, zij is dus ook de 
verantwoordelijk wegbeheerder. Het klopt dat de huidige inrichting van deze weg niet correct is en 
dat de aanduidingen van bebouwde kom en van snelheid incompleet is. Dit is ook zo gedeeld met 
de bewoners, evenals dat de gemeente dit oppakt. Het nemen van maatregelen moet echter 
zorgvuldig gebeuren. Zo moet het afgestemd worden met de agrarische sector, in het verleden heeft 
het voornemen voor het plaatsen van drempels bijvoorbeeld al tot veel weerstand geleid. 
Maatregelen moeten bovendien geen bijeffecten hebben die nadelig kunnen zijn voor bijvoorbeeld 
fietsers, zoals versmallingen of chicanes. Ook zal er een verkeersbesluit genomen moeten worden 
waarbij de gemeente nu eenmaal gebonden is aan wettelijke verplichtingen en afhankelijk is van 
noodzakelijke procedures zoals het verkrijgen van politieadvies en het doorlopen van een 
zesweekse bezwaartermijn, zaken waar zij geen invloed op heeft. De gemeente wil in het eerste 
kwartaal van 2020 tot een ontwerpvoorstel met maatregelen komen voor de parallelweg.
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Ten aanzien van de snelheidshandhaving:
De betrokken wijkagent is begin november aanwezig geweest bij het reguliere overleg van het 
verkeerhandhavingsteam en heeft hierin nogmaals aandacht gevraagd voor snelheidscontroles in 
de Heense Molen. Dit heeft niet tot concrete afspraken geleid, vooral vanwege het bekende 
argument dat er onvoldoende capaciteit is bij de politie. Ook is aangegeven dat snelheids
handhaving op de Heensemolenweg lastig is vanwege de algemene discussie tussen politie en 
wegbeheerders over de inrichting en vormgeving van dergelijke 30 km/u-wegen.

De gemeente vraagt regelmatig bij zowel de politie als bij de regio om aandacht voor de 
beperkingen die snelheidshandhaving nu kent. Dit doet de provincie ook, zo probeert zij meer 
aandacht te krijgen voor handhaving in relatie tot leefbaarheid waar nu alleen verkeersveiligheid als 
criterium geldt.

Ten aanzien van de Heensemolenweg:
De Heensemolenweg takt middenin de Heense Molen af van de N257. De weg heeft een snelheids
beperking van 30 km/u voor het deel dat binnen de bebouwde komt ligt en 60 daarbuiten. Met 
name voor het 30-deel worden klachten geuít ten aanzien van snelheid, met name door vracht- en 
landbouwverkeer. Hierbij wordt gevraagd om zowel betere handhaving als om concrete 
maatregelen op de weg.

Het verzoek voor handhaving is doorgegeven aan de politie. Voor de maatregelen zullen we de 
Heensemolenweg oppakken als aparte opgave en deze uitwerken. Mogelijk dat dit leidt tot een 
voorstel voor de korte termijn en voor de langere termijn.

Aanvullend: rotonde Dorpsweg De Heen:

De wethouder heeft toegezegd dit te willen bespreken met de betreffende gedeputeerde. De 
provincie heeft aangegeven dat dit eerst in een ambtelijk-inhoudelijk overleg met gemeente en 
provincie behandeld moet worden. Dit overleg wordt nu gepland voor medio januari.

Hopende dat hiermee de vragen afdoende zijn beantwoord,

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergei 
de secretaris, de burgemees

feit, MBA
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