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Beste heer Kouwen,

U heeft een aantal vragen gesteld over de herinrichting van de David van Orlienstraat 
en Binnenvest te Steenbergen.

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

1. Waarom is er niet proactief aan de bewoners gevraagd mee te denken met de 
voorgestelde plannen?

Vanwege de coronamaatregelen die golden ten tijde van het verzenden van de 
brieven en de conceptplannen, heeft de gemeente Steenbergen besloten geen 
fysieke bijeenkomst te organiseren en de inspraak schríftelijk te laten verlopen. 
Daartoe zijn een briefen een reactieformulier opgesteld. Op het meegezonden 
reactieformulier kunnen bewoners hun suggesties, opmerkingen en vragen 
plaatsen. Deze worden beoordeeld en waar mogelijk gehonoreerd in het ontwerp. 
Op deze wijze hebben wij de bewoners de mogelijkheid gegeven mee te denken 
met de voorgestelde plannen.

2. Waarom zijn er slechts 2 voorgestelde keuzes aan de bewoners voorgelegd? Dit gaat 
tenslotte alleen over het type parkeerplaats en niet over alle ander voorgestelde keuzes.

Er is gekozen voor 2 varianten omdat een derde variant ons inzien geen 
meerwaarde biedt. De voorgestelde conceptkeuzes betreffen niet alleen het type 
parkeerplaats. In de voorgestelde conceptontwerpen worden tevens 
snelheidsremmende maatregelen aangegeven, zoals onder andere 
drempelplateau's om zo de snelheid in de David van Orlienstraat te remmen.
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3. Waarom is er gekozen om de weg te verbreden naar 6 meter en worden de trottoirs 
verbreed wat ten koste zal gaan aan het kunnen parkeren aan 1 kant van de weg?

De huidige weg is 6 meter. Aan de wegbreedte wijzigt dus niets in de 
conceptontwerpen en uiteindelijk in het definitieve ontwerp. Er is gekozen voor 
het verbreden van de trottoirs om hier een goede doorgang te realiseren van 
rolstoel-, rollatorgebruikers, etc. Tevens mag ook nu aan 1 zijde deels niet 
geparkeerd worden d.m.v. een bestaand parkeerverbod. Het eventueel 
versmallen van de trottoirs levert niet de gewenste ruimte op om parkeerhavens 
te realiseren.

4. Waarom worden er minder parkeerplaatsen voorgesteld in de voorgestelde 
aanpassingen van de David van Orlienstraat?

In de huidige situatie zijn 20 parkeervakken gesitueerd. In het conceptontwerp is 
voorzien in 19 parkeerplaatsen. Op basis van de ingekomen reacties zal er 
gekeken worden of het realiseren van een aantal extra parkeerplaatsen mogelijk 
is.

5. Hoe denkt het college de verloren parkeerplaatsen aan de David van Orlienstraat te 
vervangen?

Op basis van de ingekomen reacties bekijken we of het realiseren van een aantal 
extra parkeerplaatsen mogelijk is. Daarnaast blijft er nog steeds de mogelijkheid 
om op het binnenplein aan de Binnenvest te parkeren. De parkeerplaatsen blijven 
daar in aantal gelijk.

6. Waarom wordt er een fietssluis voorgesteld waarbij de huidige paal voldoet en een 
fietssluis problemen kan gaan geven met bv rollators, kliko vervoer, etc.

De reden dat er gekozen wordt om bij de doorgang van de David van Orlienstraat 
naar het binnenplein, aan de Binnenvest, een fietssluis te plaatsen is uit het 
oogpunt van verkeersveiligheid genomen. Gebleken is dat met enige regelmaat 
bromfietsers en fietsers met behoorlijke snelheid uit de doorgang komen en de 
David van Orlienstraat in rijden. Met het plaatsen van een fietssluis wordt ten alle 
tijden rekening gehouden met een doorgang voor rollators, kliko's, etc. Wij 
dienen hierbij te voldoen aan de richtlijn Toegankelijkheid CROW.

7. Kunnen de plannen nog aangepast worden aan de diverse goede ideeën van de 
bewoners?

Aan de hand van de ingekomen reacties zijn aanpassingen in het conceptontwerp 
mogelijk en zullen deze ook verwerkt worden. Tevens krijgen de bewoners een 
brief met als bijlage de variant van het ontwerp waarin de eventuele wijzigingen 
en toevoegingen zijn verwerkt.
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8. Waarom wordt de Binnenvest 1-richtingsverkeer?

De Binnenvest wordt 1-richtingsverkeer omdat het nieuwe wegprofiel te smal is 
voor 2-richtingverkeer. Reden hiervoor is dat er parkeerhavens en bredere 
trottoirs gerealiseerd worden

9. Is dit voorgestelde 1-richtingsverkeer een uitvloeisel van het GVVP?

Het voorgestelde 1-richtingsverkeer is geen uitvloeisel van het GVVP, maar 
gebaseerd op de nieuwe inrichting waarin 2-richtingsverkeer onveilige situaties 
oplevert.

Hoogachtend, y
burgemeester en wethouders van Steenbergeeí,

fe Jongh. RA
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