Geachte raadsleden,
Namens ZLTO Steenbergen voer ik, Eric van der Spelt, vanavond graag het woord.
Vanavond wordt er gesproken over de studie naar de aanleg van de randweg west. Als organisatie
die opkomt voor de belangen van de Steenbergse agrarische bedrijven zijn we positief over de
uitvoering van deze studie. We zijn ervan overtuigd dat dit een oplossing kan vormen voor de huidige
landbouwverkeersroute via de Burgemeester van Loonstraat.
Sinds het ontwerp van de Burgemeester van Loonstraat rond 2014 ingrijpend is aangepast en danig is
versmald is het voor het landbouwverkeer moeilijker geworden zich hierdoor te verplaatsen. We
wijzen erop dat de Burgemeester van Loonstraat sinds jaar en dag een weg is die veel door
landbouwvoertuigen wordt gebruikt, o.a. naar het graandepot van de Cehave.
Alternatieven voor landbouwverkeer zijn er op dit moment niet. De voorgestelde rondweg met
aansluiting op het bedrijventerrein Reinierpolder II zou voor het landbouwverkeer en ander groter
verkeer een goede oplossing zijn. We hopen als ZLTO dat de gemeente voortvarend aan de slag gaat
met verdere studie en uitwerking. We zijn graag betrokken bij verdere uitwerking om te borgen dat
de nieuwe route aansluit bij de huidige landbouwpraktijk.
Vanavond is een petitie aangeboden door de werkgroep N257 met het verzoek tot een gedeeltelijk
inrijverbod voor landbouwverkeer op de huidige doorgaande route. We begrijpen dat
landbouwverkeer in het groeiseizoen tot overlast leidt bij omwonenden. Zo hebben wij onze leden
gevraagd rekening te houden met de omwonenden om zo de overlast te beperken. In aanloop naar
het GVVP hebben ZLTO en de werkgroep 257 ook meermaals gezamenlijk nagedacht over
oplossingen voor deze kwestie, waarbij we telkens uitkwamen bij een rondweg als enige duurzame
oplossing.
Echter, het idee de enige doorgaande weg tussen oost- en west Steenbergen simpelweg af te sluiten
is voor een agrarische gemeente als Steenbergen geen optie. Het werk bij de agrarische bedrijven
gaat in de drukke periodes ook in de avond, vroege ochtend en het weekend door. Een wegafsluiting
zonder alternatief zou een veel te grote beperking voor boeren en loonwerkers vormen.
Dank voor uw aandacht.

