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Geacht College,

Met grote belangstelling hebben wij de discussies en de besluitvorming rond het GVVP gevolgd. En 
we zijn blij met de voor dit jaar nog geplande realisering van een aantal projecten in Kruisland. Het 
intensieve en constructieve overleg met de gemeente heeft naar ons oordeel zeker bijgedragen aan 
dit mooie resultaat.

Even een zijstap. De Dorpsraad Kruisland heeft de laatste 6 maanden hard gewerkt aan het opstellen 
van een "Leefbaarheidsplan Kruisland2021-2025". In twee inspraakrondes is veel inbreng vanuit de 
bevolking gekomen en ook bijna alle maatschappelijk relevante organisaties en verenigingen zijn 
bevraagd. Half april zal het plan klaar zijn en rond eind april is een bespreking over het plan voorzien 
met wethouder Prent, met wie wij al in een vroeg stadium over het ontwikkelen van het plan 
hebben gesproken. Het plan gaat nader in op dertien verschillende aspecten van leefbaarheid en 
één daarvan is: "verkeer; veiligheid en doorstroming".

Bij de ontwikkeling van de Mobiliteitsvisie en het GVVP zijn wij als Dorpsraad betrokken geweest en 
hebben wij onze inbreng kunnen leveren. En zoals uit de eerste alinea mag blijken heeft dat 
bijgedragen aan goede ontwikkelingen voor Kruisland. Wat we echter niet hebben ingebracht is de 
wens om te komen tot een integrale analyse van de verkeerssituatie in Kruisland, zowel ten aanzien 
van doorstroming als van verkeersveiligheid. Een analyse, waarbij ook het nut, de noodzaak en de 
haalbaarheid van een rondweg zouden worden betrokken. We hadden destijds nog geen exact beeld 
van de mening van de Kruislandse bevolking over dit thema en hebben ons daarom beperkt tot een 
aantal concrete verbeterpunten, waar we wel voldoende informatie over hadden. Nu, na
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twee consultatierondes voor het Leefbaarheidsplan is ons duidelijk, dat de toenemende 
verkeersdruk, vooral van zwaar (landbouw)verkeer, bij velen de vraag oproept of er ingrijpendere 
maatregelen nodig zijn naar de toekomst toe en of het incidenteel verbeteren van de ergste 
knelpunten wel voldoende zal zijn, voor zover dat überhaupt al mogelijk is. Enkele bewoners hebben 
ons aangegeven op het punt te staan een handtekeningenactie in het hele dorp te willen voeren om 
de noodzaak van het weren van een groot deel van het verkeer uit de kom onder de aandacht te 
brengen. Dit onderwerp leeft dus erg in Kruisland en er wordt dan ook nadrukkelijk aandacht voor 
gevraagd in het Leefbaarheidsplan.

Het Leefbaarheidsplan zal pas eind april op tafel liggen bij de gemeente. Pas daarna zal het ook 
breder bekend worden bij de politiek. Aangezien er na de discussies over het GVVP is besloten op 
korte termijn te starten met de voorbereiding van onderzoek naar de mogelijkheid om rondwegen 
in Steenbergen en Dinteloord te realiseren verzoeken wij u dringend om Kruisland ook op te nemen 
in dit onderzoek. Dat lijkt ons efficiënter, dan later een apart onderzoek te doen, temeer daar een 
studie naar de omleiding van het landbouwverkeer in Kruisland toch al is voorzien in het GVVP. En 
het doet recht aan de wens van de bevolking om op korte termijn de situatie grondig door te lichten 
en duidelijkheid te krijgen over de mogelijke opties voor de toekomst.

Graag vernemen wij van u of u Kruisland in het onderzoek kunt opnemen.

Ter informatie sturen wij een afschrift van deze brief naar de leden van de Raad.

Met vriendelijke groeten,

Dorpsraad Kruislai 
n.d. de voorzitter'

A.A.M. Welf
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