
Bijlage 3 – Tijdlijn acties en contactmomenten verkeerssituatie N257 Heense Molen 

 

Oktober 2018 Provincie laat onderzoek (de quickscan) uitvoeren door adviesbureau. 

13 februari Opleverdatum onderzoeksrapport van de quickscan. 

25 april  Bewonerswerkgroep mailt wijkagent n.a.v. quickscan provincie en stelt voor 

overleg te houden met politie en provincie om samen naar oplossing te zoeken. 

Ook wordt om meer inzicht gevraagd in de resultaten van de intensieve 

snelheidscontroles die gehouden zijn tussen januari en eind april. 

7 mei Wijkagent reageert dat zij niet bekend is met de quickscan en niet met de 

resultaten van de snelheidscontroles. Werkgroep reageert dat zij inmiddels het 

onderzoeksrapport van de quickscan heeft ontvangen en dat de provinciaal 

projectleider daar uitgebreid uitleg over heeft gegeven en de conclusies en 

aanbevelingen heeft besproken. 

Wijkagent reageert dat zij projectleider heeft gemaild en een aantal resultaten 

van de snelheidscontroles heeft kunnen achterhalen. 

8 mei Wijkagent stuurt mailwisseling en resultaten snelheidsmeting aan projectleider. 

9 mei Projectleider mailt wijkagent het onderzoeksrapport en noemt de vier concrete 

voorstellen die de quickscan heeft opgeleverd. 

4 juni Werkgroep geeft presentatie aan overige bewoners. Inventarisatie gemaakt met 

acties voor provincie en een inventarisatie met acties voor gemeente. 

5 juni Werkgroep brengt onderwerp in in de raadsvergadering. Uit e-mail van 

werkgroep blijkt dat burgemeester heeft toegezegd ons verder te helpen met 

het overleg naar de Gemeente Steenbergen . Wethouder afwezig (vakantie). 

18 juni Beleidsambtenaar van de gemeente komt via wijkagent op de hoogte van de 

quickscan, zij mailt deze dezelfde dag door, ambtenaar deelt het met twee 

collega’s ”die er ook niet van af wisten).  

24 juni Ambtenaar zoekt via e-mail contact met provincie, eerst naar projectleider maar 

krijgt afwezigheidsmelding. Drie andere prov. ambtenaren worden gemaild. 

28 juni Ambtenaar bespreekt quickscan in regulier bila met wethouder. Afgesproken 

om overleg in te plannen met de bewoners en met de provincie. 

1 juli Contact tussen ambtenaar en juiste collega bij de provincie, overleg per mail en 

telefonisch. 

Werkgroep verstuurt een aantal achtergronddocumenten aan het bestuurs-

secretariaat voor het overleg van 3 juli, die worden gedeeld met ambtenaar. 

Overleg wordt verplaatst naar 10 juli op verzoek van de wethouder.  

10 juli Overleg met ambtenaar, wethouder en werkgroep. 

18 juli Overleg met ambtenaar, wethouder en twee collega’s van provincie 

19 juli Gespreksverslag van 18 juli wordt voorgelegd aan provincie ter controle, met 

doel dit te combineren met gespreksverslag van 10 juli. Door vakantie kan 

provincie niet op korte termijn reageren. 

14 augustus Gespreksverslag van 10 juli wordt gedeeld met de werkgroep met daarbij de 

opmerking dat verslag nog volgt van het overleg tussen gemeente en provincie. 

23 augustus Gespreksverslag van 18 juli wordt met kleine aanpassingen van de provincie 

gedeeld met de werkgroep. 

28 augustus Ambtenaar ontvangt per e-mail reactie van de werkgroep op de gespreks-

verslagen. Dit wordt gedeeld met de provincie (wat ook wordt gemeld aan 



werkgroep). Vanwege vakantie wordt aan werkgroep doorgegeven dat 

inhoudelijke reactie volgt na 23 september. 

4 september In de oordeelvormende vergadering stelt een raadslid een vraag over de 

verkeersoverlast op de Heense Molen. De agendacommissie heeft akkoord 

gegeven op het agenderen van dit onderwerp voor de vergadering op 11 nov. 

14 oktober Ambtenaar heeft telefonisch contact met werkgroep als reactie op de mail van 

28 augustus. Afgesproken om op locatie te komen kijken. 

23 oktober Locatiebezoek ambtenaar bij werkgroep in Heense Molen. 

30 oktober Actie n.a.v. locatiebezoek: de kerncoördinator heeft contact met de werkgroep, 

zij zou een datumvoorstel doen voor overleg (tot op heden niet gebeurd). 

Ook andere acties n.a.v. locatiebezoek worden opgepakt en uitgewerkt. 

31 oktober Raadsvraag vanuit de agendacommissie (n.a.v. vergadering 4 sept.) wordt 

gedeeld met ambtenaar. Wethouder vraagt om informatie ter voorbereiding 

van dit onderwerp, geagendeerd voor de raadsvergadering van 7 november. 

6 november Ambtenaar mailt stavaza en vragen aan collega provincie, geen reactie. 

7 november De acties naar aanleiding van het locatiebezoek zijn afgerond (m.u.v. contact 

provincie) en stavaza wordt gemaild aan de werkgroep. Contactpersoon van 

werkgroep stuurt ontvangstbevestiging en geeft aan de reactie te delen met 

overige werkgroepleden. 

Onderwerp wordt agendapunt in oordeelvormende vergadering 11 november. 

11 november Onderwerp wordt behandeld in oordeelvormende vergadering. Aantal 

toezeggingen van de wethouder. Vanuit raad wens om met een maand te 

reageren. Ambtenaar zoekt komende dagen telefonisch contact met provincie. 

14 november Regulier bila ambtenaar – wethouder. N.a.v. oordeelvormende vergadering 

afgesproken om collegeadvies en raadsmededeling op te stellen met 

beantwoording en toelichting. 

18 november In de toezeggingenlijst voor december staan voor de Heense Molen vier 

concrete acties. 

Ambtenaar stuurt nogmaals mail aan collega provincie, nu met aantal concrete 

vragen n.a.v. oordeelvormende vergadering. 

21 november Telefonisch contact met provincie. Stand van zaken wordt besproken en per 

mail heeft de provincie een reactie gestuurd met gedeeltelijke beantwoording. 

Hierop is een reactie teruggestuurd met voor enkele vragen een nadere 

toelichting. Tevens is hierbij vermeld dat de stukken bedoeld zijn voor de 

raadsvergadering van 19 december. Eventuele niet of onvolledig beantwoorde 

vragen moeten dan als zodanig meegenomen worden. 

5 december Telefonisch contact met provincie waarbij wordt aangegeven dat bepaalde 

specifieke vragen zijn uitgezet bij collega’s binnen de provincie. Beantwoording 

vraagt zodoende meer tijd. Gemeente geeft aan dat de raadsstukken op 11 

december moeten worden ingediend. Provincie zegt toe op 10 december zoveel 

mogelijk informatie te delen over openstaande vragen. 

6 december Kerncoördinator mailt nogmaals met werkgroep voor datum overleg. 

10 december Telefonisch contact met provincie waarin standpunt wordt gedeeld over de 

mogelijkheden van overdracht. Andere vragen zijn nog in behandeling. 

10 december Voor overleg rotonde De Heen wethouder met gedeputeerde wordt eerst een 

ambtelijk overleg gehouden in januari, dit op verzoek van de provincie. 

 


