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onderwerp Beantwoording Artikel 40 vragen 
bloembakken op de Steenbergseweg en het 
gebrek aan participatie en gelijke 
behandeling van onze kernen

Geachte heer Baali

U heeft een aantal vragen gesteld over bloembakken op de Steenbergseweg en het 
gebrek aan participatie en gelijke behandeling van onze kernen. Voordat wij ingaan op 
uw vragen benadrukken we dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen het 
plaatsen van de bloembakken, als tijdelijke snelheidsremmende maatregel, op de 
Steenbergseweg en het gebrek aan participatie en gelijke behandeling van onze 
kernen.

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

1. Ons bereikt het bericht dat er vandaag, 16 juni 2021, een ongeval heeft 
plaatsgevonden. Klopt dit en welke andere negatieve gevolgen/ongelukken 
hebben tot nu toe reeds plaatsgevonden?

Uit navraag bij de politie en bij medewerkers, die op 16 juni 2021 aan de 
Steenbergseweg aan het werk waren, blijkt dat er op 16 juni 2021 geen melding van een 
ongeval op de Steenbergseweg gemaakt is. Op 10 juni heeft zich 1 ongeval voorgedaan 
op de Steenbergseweg. Dit ongeval heeft plaatsgevonden buiten de kern van de 
Dinteloord op de locatie, komend vanuit Steenbergen voor de rotonde op de voormalige 
N259.
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2. Op welke wijze is er met omwonenden en belangengroeperingen gesproken 
alvorens tot plaatsing van deze lelijke betonblokken werd overgegaan? Participatie 
lijkt namelijk vooral een papieren werkelijkheid, ook in dit dossier weer. Welke 
input en van exact hoeveel inwoners is hierin meegenomen? Wat zegt ons 
participatiebeleid hier exact over, als dat er wat betreft verkeer al is?

De omwonenden hebben een brief gehad met als bijlage de tekening van de locaties 
waar de bloembakken geplaatst zouden worden. Vervolgens is een aantal weken later 
een brief verzonden met daarin vermeld de startdatum.

Op de eerste brief zijn twee reacties binnengekomen, waarvan één met input over het 
plaatsen van een extra bloembak en één reactie die akkoord was. Op de tweede brief 
zijn geen reacties binnengekomen.

Aan het participatiebeleid verkeer wordt op het moment vorm gegeven.

Daarnaast zal er tijdig voor de uitvoering van herinrichting van de Steenbergseweg een 
apart communicatie- en participatietraject worden opgestart. Daar wordt momenteel 
aan gewerkt.

3. Wat zijn de tot nu toe gemaakte kosten van de plaatsing, wegmarkering en 
verlaging van/rondom de betonnen bakken?

De tot nu toe gemaakte kosten voor het plaatsen van de bakken, het aanbrengen van 
de wegmarkering en het aan brengen van beplanting bedragen C 12.762,57.

4. Waarom heeft het college niet gelijk gekozen voor een mooiere, minder karige, en 
vooral veiligere/overzichtelijke soort maatregel voor een probleem dat zich nog 
een jaar gaat voordoen? Aan welke kosten moeten we denken voor een 
'luxueuzere' oplossing? Kan het college toezeggen die, al dan niet via de raad, te 
implementeren?

De keuze voor deze bloembakken is genomen vanwege het feit dat standaard 
bloembakken te laag zijn, waardoor deze slecht zichtbaar zijn. Hierbij is tevens 
afgesproken dat, in het kader van de tijdelijkheid, er sobere maatregelen getroffen 
zouden worden. Voor een luxueuzere oplossing moet u denken aan een kostenplaatje 
van +Z- 6 40.000,00. Er dient dan in het teerhoudend asfalt gezaagd te worden om een 
stevige en robuuste oplossing te creëren. U moet hierbij denken aan het aanbrengen 
van eilandjes in het wegdek.
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5. Waarom is hier gekozen voor verkeersremmende maatregelen in plaats van 
snelheidsremmende maatregelen?

Er is een fout gemaakt met betrekking tot de hoogte van de bakken. Donderdag 10 juni 
zijn de bakken geplaatst. Op dinsdag en woensdag erna hebben wij de fout hersteld 
door de bakken te verlagen naar de huidige maat.

Voor zowel de benaming verkeersremmende als snelheidsremmend geldt dezelfde 
definitie.

Snelheidsremmende voorziening is een voorziening in, op of nabij de rijbaan, bedoeld 
om het gemotoriseerde verkeer met een lage snelheid te laten rijden

Een verkeersremmende voorziening is een voorziening die een remmende werking heeft 
op de snelheid van het verkeer; waardoor de snelheid van het verkeer verminderd 
wordt; de snelheid van het verkeer beperkend.

6. Is het college het met de PvdA eens dat er o.a. in Dinteloord op zeer gebrekkige en 
vooral trage wijze met inwonerparticipatie wordt omgegaan? Denk aan dit voorval, 
aan de bushalte, aan de windturbines Karolinapolder en aan het groenonderhoud 
aldaar? Wat gaat het college doen om hierin verbetering aan te brengen en het 
vertrouwen in Dinteloord te herstellen?

In Dinteloord is de afgelopen járen veel gebeurd met betrekking tot beheer en 
onderhoud van wegen, straten en pleinen. In Dinteloord is een nieuwe haven 
gerealiseerd. Wat we merken, met betrekking tot communicatie, is dat hoeveel er ook 
gezonden wordt men ook bereid moet zijn om te ontvangen. Anders is er geen dialoog 
mogelijk en dus ook geen participatie. Ook zijn er in Dinteloord veel verouderde straten 
hersteld en vernieuwd waarbij steeds inwoners bij zijn betrokken.

Bijvoorbeeld:

« Piet Heijnstraat;

« Johan Frisolaan;

« Groen Kruisstraat;

« Witte de Withstraat en omgeving;

» Van Nesstraat/de Vriesstraat;

» Helfrichstraat;

» Oostgroenweg.
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Met betrekking tot groenonderhoud zijn er wijkteams actief, ook in Dinteioord, daar zijn 
geen klachten bekend als zou er niet gecommuniceerd worden.

Betrekkelijk nieuw zijn de kerncoördinatoren, zij zijn de verbinding tussen onze 
inwoners en o.a. de vakafdelingen van de gemeente.

Op 11 juni jl. is er een gesprek geweest met Werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteioord 
en de Dorpsraad. Hierbij zijn afspraken gemaakt over participatie.

Alles kan altijd beter en zowel ambtelijk als bestuurlijk staan wij open voor ideeën en 
meningen van onze inwoners waarbij altijd de afweging gemaakt wordt "wat is in het 
algemeen belang".

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris,________„ de buraemeę
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