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De fractie van de PvdA

Steenbergen, 24 augustus 2021

onderwerp Vragen Reglement van Orde art. 40 vragen
PvdA drempel Wouwsestraat Steenbergen

Geachte heer Baali en heer Stoeldraijer,

In uw brief van 19 juni 2021 heeft u vragen gesteld op basis van artikel 40 van het 
Reglement van Orde. Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere 
vraag vindt u meteen ons antwoord daarop.

1. Inde oordeelvormende vergadering van 9 juni 2021 stelt wethouder 
Baartmans dat "er twee raadsleden geweest zijn die gevraagd hebben om 
die drempel weer terug te brengen." Wat bedoelt de wethouder met "die 
drempel"?
Antwoord: Met "die drempel" wordt bedoeld; de drempel die ter hoogte 
van huisnummer 21 in de Wouwsestraat te Steenbergen ligt.

2. Welke twee raadsleden hebben gevraagd om "die drempel" terug te 
brengen? Wanneer en hoe hebben twee raadsleden gevraagd om "die 
drempel" weer terug te brengen?'
Antwoord: via de opnamen van de raadsvergadering van 7 oktober 2020 is 
te horen dat de heer Van Es, mede in de naam van de heer Stoeldraijer, 
vragen stelt betreft de verkeersoverlast Wouwsestraat. De heer Van Es 
stelt dat er drempels hebben gelegen en vraagt of er met spoed 
maatregelen kunnen worden genomen zoals drempels of camera's.
De heer Verbeek vult de vraag van beide heren aan met de vraag om de 
verlaagde drempel weer in eren te herstellen, zei het dan toch iets lager.

Vragenhalfuur - Raadsvergadering 7 oktober 2020
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-
vergaderingZ2020Z07-oktoberZ19:30

3. Bij het vragenhalfuur van 7 oktober 2020 verklaart de wethouder "volgens 
ons zijn er voldoende snelheidsremmers in de straat, natuurlijke 
snelheidsremmers, zoals drempels, kruisingsplateaus en kruisende wegen

Postadres: Postbus 6,4650 AA Steenbergen 
Bezoekadres: Buiten de Veste 1,4652 GA Steenbergen BrabantseWal Steenbergen, de waterrijke gemeente op de Brabantse Wal.

Vragen aan de gemeente? Bel ons via 140167. stuur een e-mail via info@gemeente-steenbergen.nl of kijk op www.gemeente-steenbergen.nl



2129047

en we zien op dit moment geen aanleiding om aanvullende maatregelen 
te nemen. "Staat de wethouder nog steeds achter dit standpunt? 
Antwoord: via de opnamen van de raadsvergadering van 7 oktober 2020 is 
te horen dat wethouder Baartmans de suggesties van de indieners van de 
vragen en de aanvulling van de heer Verbeek mee terugneemt. Wij hebben 
vervolgens op aangeven van de indieners met spoed gehandeld.

Vragenhalfuur - Raadsvergadering 7 oktober 2020 
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-
vergaderingZ2020Z07-oktoberZ19:30

4. Tijdens een telefonisch overleg (22 maart 2021) verklaart een medewerker 
van de gemeente tegenover burgerraadslid Joop Stoeldraijer dat er een 
overleg met de bewoners van de Wouwsestraat gepland kan worden over 
snelheidheidsremmende maatregelen. Wat is zo'n toezegging waard? 
Antwoord: Er is afgesproken tijdens dit gesprek dat na alle Corona 
perikelen in overleg gegaan wordt met de bewoners van de Wouwsestraat.

5. Per brief van 18 augustus 2009 ( kenmerk R8(BZWVBZ0904314) is 
medegedeeld dat "Na gereedkomen van de bouw zullen we in overleg met 
de bewoners een vervangende voorziening terugbrengen." Wat is de 
waarde van deze belofte? Is de conclusie terecht van de ontvanger van de 
brief met kenmerk R8ÍB/WVB/0904314 dat er een overleg komt over een 
vervangende voorziening?
Antwoord: We zullen in overleg met de bewoners bekijken of het 
noodzakelijk is om aanvullende maatregelen te treffen.

6. Perspectiefnota 2020-2023 pagina 14: "We betrekken inwoners bij het 
maken van ons beleid en onze plannen, zowel in het fysieke als in het 
sociale domein. Dat willen we doen vanuit het principe van "deep 
democracy" waarmee we ook de mening van de minderheid willen horen." 
Wat is de reden om geen enkel overleg met de bewoners toe te zeggen? 
Antwoord: We zijn bezig met de uitvoering van gemeentelijk verkeers- en 
vervoersplan (GWP). We kunnen de door u aangegeven drempel 
meenemen in de drempelschouw.

7. Is het College het met de PvdA eens dat het ophogen van de 
verkeersdrempel tegenover huisnummer 21 de enige maatregel is, die is 
genomen om de snelheid in de Wouwsestraat te beperken? Acht het 
College deze ophoging voldoende om de snelheid te beperken?
Antwoord: Ja, vooralsnog is alleen de drempel ter hoogte van nummer 21 
opgehoogd volgens de CROW richtlijnen. Tevens is de politie op de hoogte 
gesteld van de klachten over snelheid ter plaatse.

8. De bewoners van de Berenstraat in Steenbergen zijn te laat en 
onzorgvuldig op de hoogte gebracht van de ingrijpende verandering in 
hun straat. Is het college het met de bewoners eens dat ze in een veel 
eerder stadium geïnformeerd en betrokken hadden moeten worden? 
Antwoord: deze vraag wordt beantwoord, ervan uitgaande dat het gaat 
om het project 'Hartje Steenbergen' Dit project gaat over de bouw van een 
appartementencomplex in de binnenstad verdeeld over twee locaties. De
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Berenstraat en de Kaaistraat. De aangevraagde vergunning voor dit 
project is op 22 maart 2021 verleend. Hieronder de beantwoording van de 
vraag.

Het informeren van de omgeving over de plannen is primair de rol en taak 
van de ontwikkelaar. De gemeente heeft een rol en taak bij de publicatie 
van de aanvraag en de vergunning. De aanvraag en vergunning zijn 
gepubliceerd op de gebruikelijke wijze, via de gemeentelijke website. Dit 
volgt uit de procedure die van toepassing is op de aanvraag. Hiermee 
heeft de gemeente uitvoer gegeven aan haar rol en taak voor wat betreft 
de vergunningverlening.
Tegelijkertijd realiseren we ons dat de behoefte aan meer informatie bij de 
bewoners aanwezig is. Daarom is contact opgenomen met de 
ontwikkelaar over de communicatie richting de omwonenden. De 
ontwikkelaar heeft vanwege de coronamaatregelen besloten om digitaal te 
communiceren via een website over de plannen en niet via de 
gebruikelijke informatievond. De website van het project is onder andere 
kenbaar gemaakt middels aankondigen op het pand (stickers op de 
ramen). Daarnaast heeft de ontwikkelaar in april 2021 een bewonersbrief 
verspreid.

Mede gezien de vragen over het project en de zorgen van de 
omwonenden is bij de ontwikkelaar op het hart gedrukt om de 
informatievoorziening naar de omgeving beter te organiseren en de 
omwonende op de hoogte te houden over de ontwikkelingen. De 
ontwikkelaar heeft beterschap belooft voor wat betreft de communicatie 
naar de omwonenden.

Tot slot kunnen omwonende altijd contact opnemen met de gemeente als 
zij vragen hebben of het gevoel ervaren dat zij niet worden gehoord door 
de ontwikkelaar.

9. Hadden de bewoners van de Steenbergseweg niet betrokken moeten
worden bij het voornemen van de gemeente om caissons te plaatsen in de 
straat?
Antwoord: 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 
aangegeven.
Daarnaast zal er tijdig voor de uitvoering van herinrichting van de 
Steenbergseweg een apart communicatie- en participatietraject worden 
opgestart. Daar wordt momenteel aan gewerkt.
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10. Is het college het met de PvdA eens dat het college op bovengenoemde 
kwesties de bewoners onvoldoende heeft betrokken bij het beleid en dat 
het college daarmee in strijd handelt met het eigen voornemen om diepe 
democratie te realiseren?
Antwoord: Nee

11. Welke beleidsmatige verbeterpunten ziet het college als het gaat om het 
betrekken van inwoners?
Antwoord: Het college houdt zich aan de participatie lader die door uw
raad is vastgesteld.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen

R.P. van d
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