
E-mail zoals verstuurd aan de bewonerswerkgroep Heense Molen d.d. 23-8-2019 n.a.v. het 

overleg d.d. 18-7-2019 tussen ambtenaar en wethouder gemeente Steenbergen en 

ambtenaar en afdelingshoofd provincie Noord-Brabant. 

 

Beste � �, 

 

Ik heb reactie van � � op mijn beknopte verslag van het overleg tussen gemeente en provincie 

over de N257, dat ik hierbij zoals afgesproken met u deel: 

 

Op 18 juli 2019 had ik samen met wethouder mvr. Baartmans overleg met twee collega’s van de 

provincie, � �, operationeel verkeerskundige en � �, programmaleider en afdelingshoofd 

verkeersbeheer. We hebben de verschillende zaken besproken die in de Heense Molen spelen en 

hebben de volgende afspraken gemaakt: 

- Provincie heeft opdracht gegeven om de weg te voorzien van een asstreep, de 

verwachting is dat deze voor de winter wordt aangebracht; 

- Provincie heeft aan de bewoners voorgelegd om mee te denken over extra groen. 

Provincie en gemeente stemmen onderling af wie dat groen gaat beheren en 

onderhouden; 

- Gemeente gaat na of zij een snelheidsdisplay kan plaatsen meer halverwege het wegvak 

 

Ten aanzien van de flitspaal: gemeente en provincie verwachten dat een aanvraag niet zal 

worden gehonoreerd door het Openbaar Ministerie, met name vanwege onvoldoende 

ongevallen. Daarom wachten we eerst of de uit te voeren kleine maatregelen, zoals het 

aanbrengen van de asstreep, effect zullen hebben. Mocht dat niet zo zijn, dan zullen gemeente 

en provincie in overleg gaan met politie om de haalbaarheid van een aanvraag voor een flitspaal 

te bespreken. Een mogelijke aanvraag voor een flitspaal gebeurt in gezamenlijke 

overeenstemming tussen gemeente, provincie en politie. 

 

Ten aanzien van de locaties van komgrenzen: vanuit de verkeerswetgeving en –handhaving 

luistert de plaatsing van komgrenzen nauw. Een komgrens moet gesitueerd worden daar waar 

een duidelijke verandering in de omgeving waarneembaar is, ofwel, daar waar de bebouwing 

begint. De huidige locaties voldoen hier redelijk aan. Met het verder naar buiten plaatsen van de 

komgrenzen zal hier niet meer aan voldaan worden. Hierdoor kan het mogelijk een averechts 

effect hebben, doordat een snelheidsverlaging dan onvoldoende ondersteunt wordt door een 

verandering van de omgeving, wordt er mogelijk met hogere snelheid de Heense Molen 

binnengereden. Provincie en gemeente zien dit dan ook niet als geschikte maatregel. 

 

Ten aanzien van de lange termijn: met het eerstvolgende groot onderhoud zouden er mogelijk 

verdere maatregelen genomen kunnen worden. Gemeente en provincie willen hier samen in 

optrekken en dit tijdig voorbereiden. Voor de provincie geldt echter dat de Heense Molen een 

van vele locaties is waar maatregelen gewenst worden zodat er een prioriteringslijst zal worden 

opgesteld. Gemeente zal met de provincie in gesprek blijven om voldoende aandacht voor de 

Heense Molen te behouden. 

 

Ten aanzien van grootschalige maatregelen: ook op lange termijn zijn grootschalige maatregelen 

zoals het terugbrengen van de snelheid naar 30, het aanleggen van een rotonde en het 



aanleggen van een rondweg niet realistisch. Dergelijke voorstellen worden zodoende door 

gemeente en provincie niet meegenomen.  

 

Afspraken en vervolg 

 

Zoals beschreven, is er constructief overleg tussen gemeente en provincie en dit zullen wij 

voortzetten. Het voorstel van de bewoners om met alle partijen samen een overleg te houden 

lijkt ons goed, maar wel mits er voldoende voortgang is te melden. Of dit overleg dan al in 

oktober gehouden kan worden of later, moeten we nog nader bezien. De gemeente houdt de 

bewoners hierover op de hoogte. De gemeente zal de bewoners ook informeren over de 

voortgang van de onderwerpen die bij haar liggen, zoals het onderhoud van de berm, de 

maatregelen voor de zuidelijke parallelweg en de Heense Molenweg. 

 

Bovenstaande kunt u delen met uw collega’s van de werkgroep. 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u uiteraard contact opnemen. En alvast 

ter info, ik ben met vakantie van 2 t/m 23 september. 

 

Met vriendelijke groet, 

  

Gemeente Steenbergen, 

Beleidsmedewerker Verkeer, 


