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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Op 4 maart 2021 besloot de raad van de gemeente Steenbergen het college een drempelschouw uit te laten 

voeren. Het nam hiervoor unaniem een motie aan (2107594). De raad nam dit besluit bij de vaststelling van het 

GVVP en meerjarig uitvoeringsprogramma 2021-2025. De raad verzocht het college de drempelschouw te 

voorzien van (indien nodig) verbeterpunten en oplossingen en deze te rapporteren aan de raad. 

 

De raad wil de drempelschouw laten plaatsvinden met eigen personeel. Omdat gemeente Steenbergen ruim 800 

drempels telt en de juiste kennis om deze te toetsen niet in huis heeft bleek het niet mogelijk om de volledige 

schouw door eigen personeel te laten uitvoeren. Er is toen besloten om niet alleen ons eigen 

(buitendienst)personeel te raadplegen maar ook gebruikers en bewoners zodat er zo’n duidelijk mogelijk beeld 

zou ontstaan van de probleemlocaties binnen de gemeente Steenbergen. 

 

Naar aanleiding van dit besluit is er een digitale enquête uitgevoerd onder bewoners, gebruikers en personeel en 

is er geadviseerd over verbeterpunten en oplossingen. De resultaten van de enquête en het advies vindt u in deze 

rapportage. 

 

Deze rapportage geeft een overzicht weer van de drempels waar de meeste negatieve reacties op ontvangen zijn. 

Ook is deze rapportage voorzien van een groslijst met alle ingekomen reacties. We trachten een zo goed mogelijk 

overzicht te krijgen door de lokale vertaalslag toe te voegen. Zo zijn er bijvoorbeeld reacties binnengekomen op 

drempels in straten die binnen 5 jaar in aanmerking komen voor groot onderhoud. Deze lokale vertaalslag is 

nodig om de resultaten helder en bruikbaar te maken zodat er gericht aanbevelingen gedaan kunnen worden. 

 

1.2 Leeswijzer 

Allereerst leest u meer informatie over het onderzoek. Na een korte samenvatting wordt daarna, in hoofdstuk 3, 

verder ingegaan op de individuele locaties met de meeste negatieve reacties. Per locatie ziet u allereerst een foto 

en daarna volgen de belangrijkste aandachtspunten. Tot slot ziet u het aantal ontvangen reacties en een 

vergelijking van de reacties ten opzichte van de gemiddelde reacties. In de bijlage vindt u per locatie een 

overzicht van ontvangen toelichtingen bij de reacties. 

 

Ieder hoofdstuk heeft de volgende opbouw. 

 

 
 

 
Naam en luchtfoto van de locatie 

Aandachtspunten bij deze locatie op basis van de 

enquêteresultaten 

• aantal: aantal ontvangen reacties op deze locatie 

• % deze locatie: percentage ontvangen reacties op 

deze locatie 

• % gemiddeld: percentage ontvangen reacties op 

alle locaties 

• % verschil: verschil in ontvangen reacties van deze 

locaties t.o.v. het gemiddelde van alle locaties 
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2 Onderzoek 

2.1 Onderzoeksopzet 

Personeel, bewoners en gebruikers zijn via de gemeentelijke website, Ikpraatmee, de social media kanalen en de 

Steenbergse Courant geïnformeerd over de mogelijkheid om mee te praten over de drempels in gemeente 

Steenbergen. Zij zijn in de periode 17 maart t/m 28 april 2022 in de mogelijkheid gesteld om een enquête in te 

vullen.  

De enquête is digitaal uitgevoerd via een WebGis applicatie, waarin alle drempels binnen de gemeente Steenbergen 

ingetekend waren. Deelnemers konden op deze digitale kaart de betreffende drempel aanklikken. Hierbij kon 

allereerst worden aangegeven of het om een positieve of negatieve reactie ging. Was de reactie negatief dan 

volgde een aantal extra vragen. Bij de positieve en negatieve reacties was er ook een open vraag met de 

mogelijkheid een toelichting te geven. Hieronder ziet u de extra vragen bij een negatieve reactie. 

 

Waarover bent u niet tevreden? 

• Hoogte drempel; 

• Ligging van de drempel; 

• Trillingen; 

• Geluidsoverlast; 

• Kwaliteit straatwerk; 

• Anders. 

 

Kunt u aangeven wat er niet goed is aan de drempel? 

• Schade; 

• Verkeersveiligheid; 

• Overlast; 

• Spoorvorming. 

 

Wat is uw hoofdvervoersmiddel? 

• Auto; 

• Fiets; 

• Voetganger; 

• Bromfiets. 

 

U bent? 

• Bewoner gemeente Steenbergen; 

• Gebruiker; 

• Agrariër; 

• Eigen dienst gemeente Steenbergen. 

 

2.2 Ingediende reacties en ontvangen brieven 

In totaal zijn er 496 reacties ingediend. Hiervan waren 431 reacties negatief en 65 reacties positief. De 

enquêteperiode startte op 17 maart 2022 en eindigde op 28 april 2022. 

 

De gemeente Steenbergen ontving tijdens en kort na de reactieperiode twee brieven over twee verschillende 

specifieke drempels. De brieven, voorzien van handtekeningen van bewoners, zijn als bijlage aan deze rapportage 

toegevoegd. 
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2.3 Samenvatting reacties 

Hieronder ziet u de samenvatting van de reacties. 

 

Over de meeste drempels worden geen reacties gemaakt 

De gemeente telt 820 drempels. Op ongeveer 25% van de drempels zijn één of meer negatieve reacties gemaakt. 

Op ongeveer 7% van de drempels zijn één of meerdere positieve reacties gemaakt. 

 

Positieve reacties gaan in principe allemaal over verkeersveiligheid. 

Hierbij is de strekking dat drempels een positieve bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. 

 

Negatieve reacties gaan vaak over de hoogte van de drempel en verkeersveiligheid 

68% van de negatieve reacties gaat over de hoogte van de drempel. Het is locatieafhankelijk wat hiermee wordt 

bedoeld. De ene drempel is te laag terwijl een andere drempel te hoog is. 

 

51% van de negatieve reacties gaat over verkeersveiligheid, overlast (42%) en schade (35%). Uit de reacties op de 

open vragen blijkt dat met schades over het algemeen schade aan auto’s en in mindere mate aan fietsen wordt 

bedoeld. 

 

Of drempels werkelijk te hoog of laag zijn kan niet worden geconcludeerd op basis van de enquêteresultaten. 

Hiervoor kan de vormgeving getoetst worden aan de CROW-richtlijnen. 

 

Negatieve reacties gaan vaak over drempels binnen de bebouwde kom 

Op de afbeelding hieronder ziet u de locaties waarop de meeste reacties zijn binnengekomen weergegeven als 

heatmap. 

De meeste drempels liggen binnen de bebouwde kom. Op dit kaartje wordt aangegeven waar de meeste 

meldingen zijn gedaan. 

 
 

In dit rapport wordt ingegaan op de uitkomsten van de enquête per individuele drempel waar meerdere negatieve 

meldingen over zijn ontvangen. Deze zijn daarna verder geanalyseerd.  
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3 Onderzoeksresultaten 

 
3.1 Locatie 1: Stadshillen - Van Gaverenlaan (Steenbergen Centrum) 

 

Verbeterpunten en oplossingen 

1. Onderzoek of vormgeving van de drempel voldoet aan de richtlijnen van het CROW; 

2. Onderzoek naast deze specifieke drempel ook de andere drempels in de Van Gaverenlaan. 

 

Aandachtspunten bij deze locatie: 

• Er is diverse keren aangegeven dat het gaat over de nieuwe drempels in de van Gaverenlaan. Niet enkel de 

drempel op de foto; 

• Locatie maakt onderdeel uit van het Hoofdfietsnetwerk; 

• Hoger aandeel reacties (+13%) dan gemiddeld over schade, waarbij de hoogte van de drempel meer (+23%) 

dan gemiddeld wordt benoemd; 

• 39% van de respondenten geeft aan de fiets te gebruiken als hoofdvervoermiddel. Dat is aanmerkelijk hoger 

dan het gemiddelde; 

• De respondenten geven bij de reacties van de open vragen aan dat de hoogte van de drempels in de van 

Gaverenlaan niet overeenkomt met de toegestane snelheid. Hierdoor ontstaat schade aan auto’s; 

• Van de respondenten is het vooral de groep weggebruikers die melding maakt van te hoge drempels. 

 

Aantal reacties  23   

Wat is niet goed aan de drempel Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

schade 11 48% 35% 13% 

verkeersveiligheid 8 35% 51% -16% 

overlast 8 35% 41% -7% 

spoorvorming 1 4% 6% -1% 

Waarover bent u niet tevreden Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

Ligging van de drempel 1 4% 27% -23% 

hoogte drempel 21 91% 68% 23% 

Trillingen 0 0% 15% -15% 

Kwaliteit straatwerk 1 4% 10% -6% 

Geluidsoverlast 0 0% 11% -11% 

Anders 1 4% 15% -11% 

U bent Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

Bewoner gemeente Steenbergen 20 87% 79% 8% 

Gebruiker 3 13% 15% -2% 

Eigen dienst gemeente 0 0% 0% 0% 

Agrariër 0 0% 6% -6% 
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Hoofdvervoersmiddel Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

Auto 20 87% 95% -8% 

Fiets 9 39% 23% 17% 

Bromfiets 2 9% 6% 3% 

Voetganger 0 0% 2% -2% 
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3.2  Locatie 2: Langeweg 97 (Zuid-oost buitengebied) 
 

Verbeterpunten en oplossingen 

1. Onderzoek of vormgeving van de drempel voldoet aan de richtlijnen van het CROW; 

 

Aandachtspunten bij deze locatie: 

• Alle reacties hebben betrekking op de auto. Fietsers rijden op het fietspad; 

• Veel reacties gaan over de hoogte van de drempel; 

• Bij de open vragen zien we 2 reacties met betrekking tot de hoogte terugkomen: Eén reactie gaat over 

trillingen en gebonk in huis door vrachtauto’s, de andere reactie gaat over schade aan schokdempers en 

onnodig optrekken en afremmen. 

Aantal reacties  5   

Wat is niet goed aan de drempel Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

schade 3 60% 35% 25% 

verkeersveiligheid 1 20% 51% -31% 

overlast 2 40% 41% -1% 

spoorvorming 0 0% 6% -6% 

Waarover bent u niet tevreden Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

Ligging van de drempel 1 20% 27% -7% 

hoogte drempel 4 80% 68% 12% 

Trillingen 1 20% 15% 5% 

Kwaliteit straatwerk 0 0% 10% -10% 

Geluidsoverlast 1 20% 11% 9% 

Anders 0 0% 15% -15% 

U bent Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

Bewoner gemeente Steenbergen 5 100% 79% 21% 

Gebruiker 0 0% 15% -15% 

Eigen dienst gemeente 0 0% 0% 0% 

Agrariër 0 0% 6% -6% 

Hoofdvervoersmiddel Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

Auto 5 100% 95% 5% 

Fiets 0 0% 23% -23% 

Bromfiets 0 0% 6% -6% 

Voetganger 0 0% 2% -2% 
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3.3  Locatie 3: Molenstraat t.h.v huisnr. 157-159 (Kruisland) 
 

Verbeterpunten en oplossingen 

1. Onderzoek of vormgeving van de drempel voldoet aan de richtlijnen van het CROW; 

2. Onderzoek de nut en noodzaak van de drempel. De drempel ligt tussen twee bochten in. Misschien kan de 

drempel weggehaald worden zonder dat de verkeersveiligheid afneemt; 

3. Wacht voor de beoordeling op de richtlijnen voor GOW30 en de functie in het wegcategoriseringsplan. 

 

Aandachtspunten bij deze locatie: 

• Locatie maakt onderdeel uit van het Hoofdfietsnetwerk; 

• Alle meldingen hebben betrekking op de auto; 

• Bij de open vragen zien we 2 reacties met betrekking tot de hoogte terugkomen: Uit de reacties blijkt dat de 

drempel te laag is. De snelheid wordt niet geremd. Dit zorgt voor onveiligheid. 

 

Aantal reacties  5   

Wat is niet goed aan de drempel Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

schade 0 0% 35% -35% 

verkeersveiligheid 4 80% 51% 29% 

overlast 2 40% 41% -1% 

spoorvorming 0 0% 6% -6% 

Waarover bent u niet tevreden Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

Ligging van de drempel 1 20% 27% -7% 

hoogte drempel 4 80% 68% 12% 

Trillingen 1 20% 15% 5% 

Kwaliteit straatwerk 0 0% 10% -10% 

Geluidsoverlast 1 20% 11% 9% 

Anders 0 0% 15% -15% 

U bent Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

Bewoner gemeente Steenbergen 5 100% 79% 21% 

Gebruiker 0 0% 15% -15% 

Eigen dienst gemeente 0 0% 0% 0% 

Agrariër 0 0% 6% -6% 

Hoofdvervoersmiddel Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

Auto 5 100% 95% 5% 

Fiets 0 0% 23% -23% 

Bromfiets 0 0% 6% -6% 

Voetganger 0 0% 2% -2% 
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3.4  Locatie 4: Wouwsestraat – Molenweg (Steenbergen Centrum) 
 

Aandachtspunten bij deze locatie: 

1. In het kader van de drempelschouw is geen actie nodig. Voor deze locatie loopt een onderzoek en worden 

aanbevelingen opgesteld. 

 

Aandachtspunten bij deze locatie: 

• Locatie maakt onderdeel uit van het Hoofdfietsnetwerk; 

• Een bovengemiddeld aandeel van de respondenten (11%) geeft aan dat de verkeersveiligheid van de drempel 

niet goed is; 

• Een bovengemiddeld aandeel van de respondenten (69%) geeft aan dat zij ontevreden zijn over de ligging 

van de drempel; 

• 46% Van de respondenten geeft aan de fiets te gebruiken als hoofdvervoersmiddel. Dit is aanmerkelijk hoger 

dan het gemiddelde; 

• Vormgeving drempel wijkt af van standaard vormgeving: (1) combinatie van inrit en kruispuntplateau en (2) 

kruispuntplateau op 2 van de 4 takken. 

 

Aantal reacties  13   

Wat is niet goed aan de drempel Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

schade 4 31% 35% -4% 

verkeersveiligheid 8 62% 51% 11% 

overlast 5 38% 41% -3% 

spoorvorming 0 0% 6% -6% 

Waarover bent u niet tevreden Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

Ligging van de drempel 9 69% 27% 42% 

hoogte drempel 9 69% 68% 1% 

Trillingen 2 15% 15% 0% 

Kwaliteit straatwerk 2 15% 10% 5% 

Geluidsoverlast 0 0% 11% -11% 

Anders 0 0% 15% -15% 

U bent Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

Bewoner gemeente Steenbergen 9 69% 79% -9% 

Gebruiker 4 31% 15% 15% 

Eigen dienst gemeente 0 0% 0% 0% 

Agrariër 0 0% 6% -6% 

Hoofdvervoersmiddel Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 
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Auto 12 92% 95% -3% 

Fiets 6 46% 23% 24% 

Bromfiets 0 0% 6% -6% 

Voetganger 0 0% 2% -2% 
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3.5 Locatie 5: Helfrichstraat - Dorus Rijkersstraat (Dinteloord) 
 

Verbeterpunten en oplossingen 

1. Onderzoek of vormgeving van de drempel voldoet aan de richtlijnen van het CROW; 

 

Aandachtspunten bij deze locatie: 

• 80% Van de respondenten geeft aan dat de drempel schade veroorzaakt; 

• Alle respondenten gebruiken de auto als hoofdvervoersmiddel. 

 

Aantal reacties  5   

Wat is niet goed aan de drempel Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

schade 4 80% 35% 45% 

verkeersveiligheid 1 20% 51% -31% 

overlast 1 20% 41% -21% 

spoorvorming 0 0% 6% -6% 

Waarover bent u niet tevreden Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

Ligging van de drempel 1 20% 27% -7% 

hoogte drempel 5 100% 68% 32% 

Trillingen 0 0% 15% -15% 

Kwaliteit straatwerk 1 20% 10% 10% 

Geluidsoverlast 0 0% 11% -11% 

Anders 0 0% 15% -15% 

U bent Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

Bewoner gemeente Steenbergen 5 100% 79% 21% 

Gebruiker 0 0% 15% -15% 

Eigen dienst gemeente 0 0% 0% 0% 

Agrariër 0 0% 6% -6% 

Hoofdvervoersmiddel Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

Auto 5 100% 95% 5% 

Fiets 0 0% 23% -23% 

Bromfiets 0 0% 6% -6% 

Voetganger 0 0% 2% -2% 
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3.6 Locatie 6: Havenweg t.h.v. huisnr. 61 (Dinteloord) 
 

Verbeterpunten en oplossingen 

1. Onderzoek of vormgeving van de drempel voldoet aan de richtlijnen van het CROW. De drempel ligt er 

hoogte van een uitrit; 

2. Betrek hierbij ook de andere drempels op de Havenweg. Hierover zijn vergelijkbare reacties ingediend. Bepaal 

op basis van de resultaten of er aanpassingen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld aanpassen van de vorm, verplaatsen 

en/of weghalen. Als de resultaten hier aanleiding voor geven kan daarna in overleg met de bewoners van de 

straat een concreet plan worden uitgewerkt. 

 

Aandachtspunten bij deze locatie: 

• Veel reacties gaan over de hoogte van drempel; 

• 60% van de respondenten geeft aan dat er schade ontstaat door de drempel; 

• In de reacties staat dat de overlast ontstaat door zwaar verkeer zoals vracht- en landbouwverkeer. 

 

Aantal reacties  5   

Wat is niet goed aan de drempel Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

schade 3 60% 35% 25% 

verkeersveiligheid 3 60% 51% 9% 

overlast 3 60% 41% 19% 

spoorvorming 1 20% 6% 14% 

Waarover bent u niet tevreden Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

Ligging van de drempel 2 40% 27% 13% 

hoogte drempel 5 100% 68% 32% 

Trillingen 1 20% 15% 5% 

Kwaliteit straatwerk 1 20% 10% 10% 

Geluidsoverlast 1 20% 11% 9% 

Anders 1 20% 15% 5% 

U bent Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

Bewoner gemeente Steenbergen 3 60% 79% -19% 

Gebruiker 0 0% 15% -15% 

Eigen dienst gemeente 0 0% 0% 0% 

Agrariër 2 40% 6% 34% 

Hoofdvervoersmiddel Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

Auto 5 100% 95% 5% 

Fiets 0 0% 23% -23% 
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Bromfiets 0 0% 6% -6% 

Voetganger 0 0% 2% -2% 
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3.7 Locatie 7: Lieve Vrouwepoort (Steenbergen) 
 

Verbeterpunten en oplossingen 

1. Geen actie nodig. De drempel is kort na de enquete aangepast. 

 

Aandachtspunten bij deze locatie: 

• De hoogte van de drempel wordt vaker genoemd; 

• Voetganger en agrariër worden vaker dan gemiddeld genoemd; 

• 100% Van de respondenten geeft aan niet tevreden te zijn over de hoogte van de drempel. 

• 40% Van de respondenten vindt de verkeersveiligheid van de drempel niet goed en nog eens 40% van de 

respondenten vindt de overlast van de drempel niet goed. 

 

Aantal reacties  5   

Wat is niet goed aan de drempel Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

schade 1 20% 35% -15% 

verkeersveiligheid 2 40% 51% -11% 

overlast 2 40% 41% -1% 

spoorvorming 0 0% 6% -6% 

Waarover bent u niet tevreden Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

Ligging van de drempel 1 20% 27% -7% 

hoogte drempel 5 100% 68% 32% 

Trillingen 0 0% 15% -15% 

Kwaliteit straatwerk 1 20% 10% 10% 

Geluidsoverlast 0 0% 11% -11% 

Anders 0 0% 15% -15% 

U bent Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

Bewoner gemeente Steenbergen 3 60% 79% -19% 

Gebruiker 0 0% 15% -15% 

Eigen dienst gemeente 0 0% 0% 0% 

Agrariër 2 40% 6% 34% 

Hoofdvervoersmiddel Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

Auto 5 100% 95% 5% 

Fiets 1 20% 23% -3% 

Bromfiets 0 0% 6% -6% 

Voetganger 1 20% 2% 18% 
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3.8 Locatie 8: Noordlangeweg (Noord-oost buitengebied) 
 

Verbeterpunten en oplossingen 

1. Onderzoek of vormgeving van de drempel voldoet aan de richtlijnen van het CROW; 

2. Onderzoek de nut en noodzaak van de drempel. De drempel ligt dicht bij de rotonde en de in- en uitgang 

van de bushalte. De bushalte en drempel zijn kortgeleden aangelegd. De drempel is aangelegd op verzoek 

van de vervoerder en moet ervoor zorgen dat de bus de bushalte veilig in- en uit kan rijden. 

 

Aandachtspunten bij deze locatie: 

• De hoogte van de drempel en ligging van de drempel wordt vaker dan gemiddeld genoemd; 

• 79% van de reacties gaat over verkeersveiligheid; 

• In de reacties komt regelmatig terug dat de vormgeving niet past bij de toegestane snelheid; 

• Daarnaast wordt gemeld dat de drempel onnodig is. De snelheid wordt namelijk al verlaagd door de rotonde. 

 

Aantal reacties  19   

Wat is niet goed aan de drempel Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

schade 7 37% 35% 2% 

verkeersveiligheid 15 79% 51% 28% 

overlast 7 37% 41% -4% 

spoorvorming 0 0% 6% -6% 

Waarover bent u niet tevreden Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

Ligging van de drempel 8 42% 27% 15% 

hoogte drempel 17 89% 68% 21% 

Trillingen 1 5% 15% -10% 

Kwaliteit straatwerk 1 5% 10% -5% 

Geluidsoverlast 1 5% 11% -6% 

Anders 4 21% 15% 6% 

U bent Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

Bewoner gemeente Steenbergen 3 16% 79% -63% 

Gebruiker 0 0% 15% -15% 

Eigen dienst gemeente 0 0% 0% 0% 

Agrariër 2 11% 6% 5% 

Hoofdvervoersmiddel Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

Auto 19 100% 95% 5% 

Fiets 1 5% 23% -17% 

Bromfiets 0 0% 6% -6% 

Voetganger 1 5% 2% 4% 
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3.9  Locatie 9: Esdoornstraat - Seringenlaan (Steenbergen) 
 

Verbeterpunten en oplossingen 

1. Onderzoek of vormgeving van de drempel voldoet aan de richtlijnen van het CROW; 

 

Aandachtspunten bij deze locatie: 

• De respondenten geven aan dat de hoogte van drempel niet goed is. Hierdoor ontstaat schade aan 

voertuigen; 

• Uit de reacties op de open vragen blijkt dat ook fietsers last hebben van de hoogte van de drempel. 

 

Aantal reacties  8   

Wat is niet goed aan de drempel Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

schade 6 75% 35% 40% 

verkeersveiligheid 4 50% 51% -1% 

overlast 4 50% 41% 9% 

spoorvorming 0 0% 6% -6% 

Waarover bent u niet tevreden Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

Ligging van de drempel 0 0% 27% -27% 

hoogte drempel 8 100% 68% 32% 

Trillingen 0 0% 15% -15% 

Kwaliteit straatwerk 2 25% 10% 15% 

Geluidsoverlast 0 0% 11% -11% 

Anders 1 13% 15% -3% 

U bent Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

Bewoner gemeente Steenbergen 3 38% 79% -41% 

Gebruiker 0 0% 15% -15% 

Eigen dienst gemeente 0 0% 0% 0% 

Agrariër 2 25% 6% 19% 

Hoofdvervoersmiddel Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

Auto 8 100% 95% 5% 

Fiets 4 50% 23% 27% 

Bromfiets 0 0% 6% -6% 

Voetganger 0 0% 2% -2% 
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3.10 Locatie 10: J.L.Brooijmansdreef - Montenaken (Steenbergen) 
 

Verbeterpunten en oplossingen 

1. Onderzoek of vormgeving van de drempel voldoet aan de richtlijnen van het CROW; 

 

Aandachtspunten bij deze locatie: 

• De respondenten geven bij de open vragen aan dat de hoogte van drempel niet goed is. Hierdoor ontstaat 

schade aan voertuigen, dit komt echter niet overeen met de reacties in de enquête en blijkt dan ook niet uit 

onderstaande tabel; 

• Uit de reacties blijkt ook dat de drempel te hoog en de helling te kort is. 

 

Aantal reacties  6   

Wat is niet goed aan de drempel Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

schade 1 17% 35% -18% 

verkeersveiligheid 3 50% 51% -1% 

overlast 3 50% 41% 9% 

spoorvorming 0 0% 6% -6% 

Waarover bent u niet tevreden Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

Ligging van de drempel 0 0% 27% -27% 

hoogte drempel 6 100% 68% 32% 

Trillingen 0 0% 15% -15% 

Kwaliteit straatwerk 0 0% 10% -10% 

Geluidsoverlast 1 17% 11% 6% 

Anders 1 17% 15% 2% 

U bent Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

Bewoner gemeente Steenbergen 5 83% 79% 5% 

Gebruiker 1 17% 15% 1% 

Eigen dienst gemeente 0 0% 0% 0% 

Agrariër 0 0% 6% -6% 

Hoofdvervoersmiddel Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

Auto 6 100% 95% 5% 

Fiets 2 33% 23% 11% 

Bromfiets 0 0% 6% -6% 

Voetganger 0 0% 2% -2% 
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3.11 Locatie 11: Zeelandweg-Oost - West-Havendijk (West buitengebied) 
 

 
Verbeterpunten en oplossingen 

1. Onderzoek of vormgeving van de drempel voldoet aan de richtlijnen van het CROW; 

2. Wacht voor de beoordeling op de richtlijnen voor GOW30 en de functie in het wegcategoriseringsplan. 

 

Aandachtspunten bij deze locatie: 

• De vormgeving wijkt af van de richtlijn. De aansluiting van West-Havendijk heeft deels een aansluiting van 

een inritconstructie. Hierdoor ontstaat onduidelijkheid over de voorrangssituatie. Het is niet duidelijk of 

verkeer vanuit West-Havendijk wel of niet voorrang heeft op verkeer op komend van Kade. De Havendijk- 

West sluit met inritblokken aan op de doorgaande weg. De locatie maakt onderdeel uit van het 

Hoofdfietsnetwerk. 

• De aansluiting van West-Havendijk is te hoog. Uit reacties op de open vragen blijkt dat er schade ontstaat 

aan voertuigen; 

• De drempel remt te weinig de snelheid van het verkeer op de West-Havendijk – Kade. Uit reacties op de open 

vragen blijkt dat voetgangers bij het zebrapad te weinig voorrang krijgen van het doorgaande verkeer. 

 

Aantal reacties  8   

Wat is niet goed aan de drempel Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

schade 2 25% 35% -10% 

verkeersveiligheid 7 88% 51% 37% 

overlast 0 0% 41% -41% 

spoorvorming 0 0% 6% -6% 

Waarover bent u niet tevreden Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

Ligging van de drempel 0 0% 27% -27% 

hoogte drempel 4 50% 68% -18% 

Trillingen 1 13% 15% -3% 

Kwaliteit straatwerk 0 0% 10% -10% 

Geluidsoverlast 0 0% 11% -11% 

Anders 4 50% 15% 35% 

U bent Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

Bewoner gemeente Steenbergen 6 75% 79% -4% 

Gebruiker 2 25% 15% 10% 

Eigen dienst gemeente 0 0% 0% 0% 
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Agrariër 0 0% 6% -6% 

Hoofdvervoersmiddel Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

Auto 7 88% 95% -7% 

Fiets 1 13% 23% -10% 

Bromfiets 0 0% 6% -6% 

Voetganger 0 0% 2% -2% 
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3.12 Locatie 12: Kade - Fabrieksdijk - Kaaistraat (Steenbergen) 
 

Verbeterpunten en oplossingen 

1. Onderzoek of vormgeving van de drempel voldoet aan de richtlijnen van het CROW; 

2. Wacht voor de beoordeling op de richtlijnen voor GOW30 en de functie in het wegcategoriseringsplan. 

 

Er loopt binnen de gemeente een studie voor een alternatieve route voor landbouwverkeer. Nu rijdt 

landbouwverkeer over deze drempel. Dit kan in relatie met de vormgeving van de drempel leiden tot overlast voor 

aanwonenden. 

 

Een aantal bewoners van De Tilleborgh stuurde gemeente een brief over de verkeerssituatie. De brief is 

opgenomen in de bijlage. 

 

Aandachtspunten bij deze locatie: 

• Op deze locatie komen twee routes van het Hoofdfietsnetwerk bij elkaar; 

• Direct omwonenden maken meldingen van overlast: trillingen en geluidsoverlast. Overlast ontstaat voor 

zwaar verkeer zoals vrachtauto’s en landbouwverkeer en door aanhangers. Zie hiervoor ook de brief in de 

bijlage. 

• Het aantal reacties met betrekking tot voetgangers is hoger (28%) dan gemiddeld. Het wordt uit de reacties 

niet duidelijk om welke reden er negatief wordt gereageerd; 

• Naast de drempel zelf gaan reacties bij de open vragen over de verkeerssituatie. Zo wordt aangegeven dat 

voorrangsituatie onduidelijk is. Daarnaast is het te druk en is een andere kruispuntvorm gewenst. Misschien is 

dit de reden waarom er meer dan gemiddeld reacties komen over voetgangers. 

 

Aantal reacties  17   

Wat is niet goed aan de drempel Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

schade 5 29% 35% -5% 

verkeersveiligheid 6 35% 51% -15% 

overlast 11 65% 41% 23% 

spoorvorming 1 6% 6% 0% 

Waarover bent u niet tevreden Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

Ligging van de drempel 8 47% 27% 20% 

hoogte drempel 4 24% 68% -44% 

Trillingen 10 59% 15% 44% 

Kwaliteit straatwerk 0 0% 10% -10% 

Geluidsoverlast 11 65% 11% 54% 
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Anders 3 18% 15% 3% 

U bent Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

Bewoner gemeente Steenbergen 17 100% 79% 21% 

Gebruiker 0 0% 15% -15% 

Eigen dienst gemeente 0 0% 0% 0% 

Agrariër 0 0% 6% -6% 

Hoofdvervoersmiddel Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

Auto 17 100% 95% 5% 

Fiets 5 29% 23% 7% 

Bromfiets 1 6% 6% 0% 

Voetganger 5 29% 2% 28% 
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3.13 Locatie 13: Molenstraat - Molenweg (Kruisland) 
 

Verbeterpunten en oplossingen 

1. Onderzoek of vormgeving van de drempel voldoet aan de richtlijnen van het CROW; 

2. Wacht voor de beoordeling op de richtlijnen voor GOW30 en de functie in het wegcategoriseringsplan. 

 

Aandachtspunten bij deze locatie: 

• De locatie maakt onderdeel uit van het Hoofdfietsnetwerk; 

• Alle reacties hebben betrekking op de auto; 

• De drempel is te laag. Dit blijkt uit de reacties. Dit zorgt voor meer dan gemiddeld (+29%) aantal reacties over 

verkeersveiligheid. 

 

Aantal reacties  5   

Wat is niet goed aan de drempel Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

schade 1 20% 35% -15% 

verkeersveiligheid 4 80% 51% 29% 

overlast 0 0% 41% -41% 

spoorvorming 0 0% 6% -6% 

Waarover bent u niet tevreden Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

Ligging van de drempel 0 0% 27% -27% 

hoogte drempel 5 100% 68% 32% 

Trillingen 0 0% 15% -15% 

Kwaliteit straatwerk 0 0% 10% -10% 

Geluidsoverlast 0 0% 11% -11% 

Anders 0 0% 15% -15% 

U bent Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

Bewoner gemeente Steenbergen 4 80% 79% 1% 

Gebruiker 1 20% 15% 5% 

Eigen dienst gemeente 0 0% 0% 0% 

Agrariër 0 0% 6% -6% 

Hoofdvervoersmiddel Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

Auto 5 100% 95% 5% 

Fiets 0 0% 23% -23% 

Bromfiets 0 0% 6% -6% 

Voetganger 0 0% 2% -2% 
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3.14 Locatie 14: Burgemeester van Loonstraat - Sint Ontcommerstraat (Steenbergen) 
 

Verbeterpunten en oplossingen 

1. Onderzoek of vormgeving van de drempel voldoet aan de richtlijnen van het CROW; 

 

Er loopt binnen de gemeente een studie voor een alternatieve route voor landbouwverkeer. Nu rijdt 

landbouwverkeer over deze drempel. Dit kan in relatie met de vormgeving van de drempel leiden tot overlast voor 

aanwonenden. 

 

Aandachtspunten bij deze locatie: 

• De locatie maakt onderdeel uit van het Hoofdfietsnetwerk; 

• Aantal reacties over trillingen is hoger (+45%) dan gemiddeld; 

• Bij de reacties op de open vragen geven respondenten aan dat de drempel te laag is om de snelheid van het 

verkeer goed te remmen; 

 

Aantal reacties  5   

Wat is niet goed aan de drempel Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

schade 1 20% 35% -15% 

verkeersveiligheid 3 60% 51% 9% 

overlast 1 20% 41% -21% 

spoorvorming 0 0% 6% -6% 

Waarover bent u niet tevreden Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

Ligging van de drempel 2 40% 27% 13% 

hoogte drempel 2 40% 68% -28% 

Trillingen 3 60% 15% 45% 

Kwaliteit straatwerk 0 0% 10% -10% 

Geluidsoverlast 1 20% 11% 9% 

Anders 2 40% 15% 25% 

U bent Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

Bewoner gemeente Steenbergen 4 80% 79% 1% 

Gebruiker 1 20% 15% 5% 

Eigen dienst gemeente 0 0% 0% 0% 

Agrariër 0 0% 6% -6% 

Hoofdvervoersmiddel Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 
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Auto 4 80% 95% -15% 

Fiets 2 40% 23% 17% 

Bromfiets 0 0% 6% -6% 

Voetganger 0 0% 2% -2% 
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3.15 Locatie 15: Heensedijk (West buitengebied) 
 

Verbeterpunten en oplossingen 

1. Onderzoek de nut en noodzaak van de drempel. De drempel ligt in het buitengebied en zorgt voor overlast 

bij agrarisch verkeer. De drempel ligt niet op een route van het landbouw netwerk. 

 

Aandachtspunten bij deze locatie: 

• Bij de reacties op de open vragen geven respondenten aan dat de vormgeving van de drempel zorgt voor 

overlast bij agrariërs; 

• Er wordt voorgesteld de drempel weg te halen. 

 

Aantal reacties  5   

Wat is niet goed aan de drempel Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

schade 4 80% 35% 45% 

verkeersveiligheid 0 0% 51% -51% 

overlast 5 100% 41% 59% 

spoorvorming 0 0% 6% -6% 

Waarover bent u niet tevreden Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

Ligging van de drempel 3 60% 27% 33% 

hoogte drempel 3 60% 68% -8% 

Trillingen 0 0% 15% -15% 

Kwaliteit straatwerk 0 0% 10% -10% 

Geluidsoverlast 0 0% 11% -11% 

Anders 2 40% 15% 25% 

U bent Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

Bewoner gemeente Steenbergen 2 40% 79% -39% 

Gebruiker 0 0% 15% -15% 

Eigen dienst gemeente 0 0% 0% 0% 

Agrariër 3 60% 6% 54% 

Hoofdvervoersmiddel Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

Auto 5 100% 95% 5% 

Fiets 0 0% 23% -23% 

Bromfiets 0 0% 6% -6% 

Voetganger 0 0% 2% -2% 
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3.16 Locatie 16: Dorus Rijkersstraat - de Vriesstraat (Dinteloord) 
 

Verbeterpunten en oplossingen 

1. Onderzoek of vormgeving van de drempel voldoet aan de richtlijnen van het CROW; 

 

Aandachtspunten bij deze locatie: 

• Zijn er meer dan gemiddeld reacties gemaakt over de hoogte van de drempel (+32%) en kwaliteit van het 

straatwerk (+15%); 

• Hierdoor ontstaat overlast voor auto’s en fietsers; 

• Bij de reacties op de open vragen geven respondenten aan dat de verkanting van de weg te bol ligt en dat de 

drempel te hoog is. Hierdoor raakt de onderkant van auto’s de drempel. 

 

Aantal reacties  8   

Wat is niet goed aan de drempel Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

schade 3 38% 35% 3% 

verkeersveiligheid 3 38% 51% -13% 

overlast 4 50% 41% 9% 

spoorvorming 1 13% 6% 7% 

Waarover bent u niet tevreden Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

Ligging van de drempel 3 38% 27% 10% 

hoogte drempel 8 100% 68% 32% 

Trillingen 0 0% 15% -15% 

Kwaliteit straatwerk 2 25% 10% 15% 

Geluidsoverlast 0 0% 11% -11% 

Anders 0 0% 15% -15% 

U bent Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

Bewoner gemeente Steenbergen 6 75% 79% -4% 

Gebruiker 2 25% 15% 10% 

Eigen dienst gemeente 0 0% 0% 0% 

Agrariër 0 0% 6% -6% 

Hoofdvervoersmiddel Aantal % deze locatie % gemiddeld % verschil 

Auto 7 88% 95% -7% 

Fiets 3 38% 23% 15% 

Bromfiets 0 0% 6% -6% 

Voetganger 0 0% 2% -2% 
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4 Advies 

 
4.1 Toetsing aan de richtlijnen van het CROW  

 
Op 13 locaties ontvingen we veel reacties over de vormgeving van de drempel. Mensen geven aan dat er hierdoor 

overlast ontstaat. Bijvoorbeeld schade aan auto of fiets of hinder voor de omgeving door trillingen en/of geluid. 

 

Op basis van een eerste schouw vinden wij het voor 13 locaties wenselijk te onderzoeken of de vormgeving van 

de drempel voldoet aan de huidige richtlijnen van het CROW. Daarnaast moet er gekeken worden naar de 

kwalitatieve staat van de drempel. Op basis van de onderzoeksresultaten kan daarna besloten worden of 

aanpassing van de drempel noodzakelijk is. 

 

Het gaat om de volgende specifieke drempels: 

 

1. Van Gaverenlaan Steenbergen 

2. Langeweg 97 Kruisland 

3. Molenstraat 157 Kruisland  

4. Helfrichstraat – Dorus Rijkersstraat Dinteloord 

5. Havenweg Dinteloord 

6. Noordlangeweg Dinteloord (thv bushalte) 

7. Esdoornstraat – Seringenlaan Steenbergen 

8. J.L. Brooijmansdreef – Montenaken Steenbergen 

9. Zeelandweg-Oost – West-Havendijk Steenbergen 

10. Kade – Fabrieksdijk – Kaaistraat Steenbergen 

11. Molenweg – Molenstraat Kruisland 

12. Burg. Van Loonstraat – Sint Ontcommerstraat Steenbergen 

13. Dorus Rijkersstraat – De Vriesstraat Dinteloord 

 

 

4.2 Afwachten GOW-30 richtlijnen 
In de huidige wegcategorisering van de gemeente Steenbergen is voor een aantal wegen nog niet duidelijk welke 

functie ze hebben binnen de wegcategorisering. Dit zijn de zogenaamde ‘grijze wegen’ waar de functies 

erftoegangsweg (30 km/u) en doorstroming (50 km/u) met elkaar concurreren. Volgend jaar verschijnen, naar 

verwachting, richtlijnen voor het inrichten van de nieuwe wegcategorie: de GOW30. 

 

Wacht bij de beoordeling van 4 drempels op de nieuwe richtlijn. Aan de hand van de nieuwe richtlijn kan allereerst 

beoordeeld worden welke functie de grijzen wegen krijgen in het netwerk. Op basis daarvan kan vervolgens 

beoordeeld worden welke vormgeving past bij de drempel. 

 

Het gaat om de volgende specifieke drempels: 

 

1. Molenstraat 157 Kruisland 

2. Zeelandweg-Oost – West-Havendijk Steenbergen 

3. Kade – Fabrieksdijk – Kaaistraat Steenbergen 

4. Molenweg – Molenstraat Kruisland 

 
4.3 Nut en noodzaak drempels 

Voor 3 specifieke locaties geldt dat het zinvol is te kijken naar het nut en de noodzaak van de drempel. Wellicht is 

het mogelijk de drempels weg te halen zonder dat hierdoor de verkeersveiligheid verslechterd.  

 

Het gaat om de volgende specifieke drempels: 
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1. Molenstraat 157 Kruisland 

2. Noordlangeweg Dinteloord (thv bushalte) 

3. Heensedijk De Heen 

 

 

 

4.4 Geen aanvullende acties 
Eén locatie is al aangepast en voor een andere locatie loopt al een onderzoek. De drempel op de 

Lievevrouwepoort wordt in de enquête regelmatig genoemd. De drempel is kort na uitvoering van de enquête, na 

de verbouwing van de Lidl, al aangepast naar de nieuwe situatie. Voor de drempel op het kruispunt Wouwsestraat 

– Molenweg Steenbergen wordt op dit moment een onderzoek uitgevoerd en worden aanbevelingen opgesteld. 

 

 

Op de volgende pagina vindt u een compleet overzicht van de genoemde drempels en de concrete actie hierop. 
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Locatie CROW- 

richtlijnen 

Nut en 

noodzaak 

GOW-30 / 

wegencategorisering 

Geen actie  Overig 

1. Van Gaverenlaan 

Steenbergen Straat in 

geheel 

✓ 

    

2. Langeweg 97 Kruisland 
✓ 

    

3. Molenstraat 157 Kruisland 
✓ ✓ ✓ 

  

4. Wouwsestraat – 

Molenstraat Steenbergen 

   
✓ 

 

5.Helfrichstraat – 

Dorusrijkersstraat 

Dinteloord 

✓ 

    

6. Havenweg 

Dinteloord 
✓ 

    

7. Lievevrouwepoort 

Steenbergen 

   

✓ 
 

8. Noordlangeweg 

Dinteloord (nabij 

bushalte) 

✓ ✓ 

   

9. Esdoornstraat – Seringenlaan 

Steenbergen ✓ 

    

10. J.L. 

Brooijmansdreef – 

Montenaken Steenbergen 

 

✓ 

    

11. Zeelandweg-oost 

– West Havendijk Steenbergen ✓ 

 

✓ 

  

12. Kade –

Fabrieksdijk – 

Kaaistraat 

Steenbergen 

 

✓ 

 
 

✓ 

 
 

✓ 

13. Molenweg – 

Molenstraat Kruisland ✓ 
 

✓ 
  

14. Burg. Van Loonstraat – 

Sint Ontcommerstraat 

Steenbergen 

 

✓ 

   
 

✓ 

15. Heensedijk De Heen  

✓ 
   

16. Dorus Rijkersstraat – De 

Vriesstraat Dinteloord 
✓ 

 
   

17. Dorpsweg De Heen *  
 

  
✓ 

 

 
* Naar aanleiding van handtekeningenactie (bijlage 18) is intern navraag gedaan en de Dorpsweg staat voor 2023/2024 op de planning voor groot onderhoud. De verkeersremmende 

maatregelen worden besproken met de bewoners.  
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Bijlage 1: reacties Stadshillen - Van Gaverenlaan 
 

Is er misschien een opmerking die u wilt maken? 

Alle drempels waarvan ik gebruik maak zijn zowat te hoog, zeker als je een auto hebt die lager is… 

Een hoge SUV heeft nergens last van denk ik zo, en die scheuren toch wel over die drempels ( niet allemaal) 

maar van dat soort auto’s rijden er maar genoeg. 

Ik met mijn Mini Cooper is niet lekker rijden hier bij ons in Steenbergen. 

Alle drempels van hier tot aan de rotonde van de jumbo zijn achterlijk hoog. Met 15km per uur rijd je nog de 

bodem van je auto bijna kapot. 

Dit gaat over alle nieuwe drempels in de van Gaverenlaan. Deze zijn belachelijk hoog, de schuinte is veel te kort 

en te steil, kortom gewoon levens gevaarlijk deze drempels en het is wachten op ongelukken. 

Alle nieuwe drempels in de van gaverenlaan zijn absurt hoog. Met een normale auto met een gang van 30 km 

p.u. rijd je zeker je zeker je auto aan stukken 

Nieuwe drempels van gaverenlaan zeer hoog ! 

Jammer dat niet exact de drempel aangeklikt kan worden die bedoeld wordt. Het gaat namelijk over de nieuwe 

drempels op de van Gaverlaan. Op het stuk ter hoogte waar voorheen dr. Mikolajczyk zat. 

Het gaat over de nieuw aangelegde drempels op de van Gaverenlaan, tussen deze drempel en de rotonde aan 

de molenweg. 

 

Met 15 km per uur is het nog niet te doen om over deze drempels heen te rijden zo hoog zijn ze. Goed dat er 

drempels liggen maar als je in een straat 30km per uur mag rijden moet je ook met 30 km per uur over de 

drempels heen kunnen rijden. 

Nieuwe drempels van Gaverenlaan zijn veel te hoog! Ik rij nu bewust anders om ze te vermijden om mijn 

bumpers van de auto te beschermen. 

Niet deze, maar de 2x3 nieuwe in de van Gaverenlaan. 

Drempels in Van Gaverenlaan staan niet aangegeven op de kaart. In deze straat zijn er teveel drempels op korte 

afstand van elkaar. 

deze is zo hoog, zelfs met de fiets vlieg je zowat omhoog. 

Met de auto maak je gewoon schade aan je auto ook al rij je voorzichtig 

Het gaat om de drempels in de van Gaverenlaan, dus NIET om de drempel die ik aangeklikt heb. Prima dat ze 

er liggen maar je kunt er niet met 30 km overheen, daarvoor zijn ze te steil. Zelfs met 20 km of minder 

eroverheen rijden is niet fijn voor mijn kleine auto. De schokbrekers gaan hier van stuk. 

Het zou fijn zijn als de glooiing wat beter wordt gelegd. Ik meen me te herinneren dat dit op de weg van 

Steenbergen naar Kruisland destijds ook het geval was en dat is toen aangepast. 

Deze opmerking geldt voor alle nieuwe drempels in de van gaverenlaan omdat die er niet tussen staan. De 

drempels zijn afschuwelijk en zorgen alleen maar voor schade aan auto en fiets!! Zelfs 20kmh is nog te snel. De 

veiligheid komt erg in het geding 

Alle drempels er uit. Een crime voor hulpverlening. Er gaat veel kostbare tijd meer verloren. Zeer belastend voor 

patiënten. Ook schade aan voertuigen: privé en hulpverleningsvoertuigen. 

Ben zelf brandweervrijwillger. Alle drempels er uit en veel meer 

controleren op snelheid met zwaardere sancties. 

Drempels zijn over het algemeen ondingen die schade toebrengen aan onderdelen van auto of fiets. De 

drempels in de Van Gaverenlaan zijn daarentegen ook gevaarlijk, daar ze niet vloeiend omhoog of omlaag 

gaan. Halverwege krijg je een extra "drempel" 

Ook het wegdek in de Oudlandsestraat mag wel eens bekeken worden. Daar zitten flinke kuilen in. 

Veilig voor kinderen. Oké. 

Nieuwe drempels in de van Gaverenlaan gaan te steil omhoog. Lawaai en schade aan auto's. 

Alle nieuwe drempels in de Van Gaverenlaan veel te hoog/ te stijl... Je moet er heel langzaam overheen ipv 

30km/h wat de snelheid in de straat is 

Het zijn de drempels bij de van gaverenlaan belachelijk hoog subframe van mijn brommer is binnen een week 

kapot 
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Ik heb in 8 gemeenten gewoond, maar me nooit ergens zo geergerd aan al die verkeersdrempels als in 

Steenbergen! gewoon bizar, hoeveel en hoe hoog ze zijn! Als ik hier het dorp uit moet, de Heen, moet ik 8 

drempels over!! geen woorden voor. 

Ook de laatste drempel die in de Heen gelegd is, zo onnodig, allemaal kosten te maken op deze manier. 

Als je het dorp de Heen uit bent en links gaat, de Heensedijk op, ligt ook een onnodige drempel waar je maar 

20 km over heen kan, waarom? 

Steenbergen is sws. een nood om boodschappen te doen met de auto, al dat eenrichtingverkeer. Ik doe het 

alleen als het echt moet, maar wijk liever naar een andere gemeente, door de drempels en richting, nog nooit 

zoiets meegemaakt ergens. Kijk even mee als je naar de Kruidvat en de Jumbo of AH moet, met de auto, wat je 

daar voor extra moet omrijden! 

Ik hoop van harte dat er iets gedaan wordt met deze uitslagen, ik hoor veel geklaag hierover en over de 

onnodige kosten van al die drempels. 

Halverwege de van Gaverenlaan liggen nog hoge drempels 
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Bijlage 2: reacties Langeweg (Zuid-oost buitengebied) 
 

Is er misschien een opmerking die u wilt maken? 

het is jammer dat zowat alle drempels verschillend in hoogte en hellingshoek zijn. Dit zou ik best graag 

uniform zien 

De drempel veroorzaakt enorm veel trillingen, en gebonk in ons huis, vooral bij vrachtwagens. Dit zorgt voor 

veel scheuren in onze gevel en muren. Daarbij merken wij dat mensen ondanks de drempel enorm hard rijden, 

dus het lijkt niet veel op te leveren. Als de drempel alleen al een aantal meter zou verplaatsen (waar alleen 

akkerland is) dan zou dit ons enorm veel schade en overlast schelen. 

Jammer dat deze enquête niets vraagt over de hoeveelheid drempels in de gemeente. Echt bizar veel!! Zelf heb 

ik een nekhernia en woon in Kruisland. Ik vermijd Steenbergen ivm de hoeveelheid drempels. Toch jammer 

maar drempels is niet de enige oplossing om verkeer langzamer te doen rijden. 

Veel schade aan schokdemper, onnodig optrekken en afremmen wat niet goed voor milieu is 
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Bijlage 3: reacties Molenweg (Kruisland) 
 

Is er misschien een opmerking die u wilt maken? 

De hoogte van de drempel is te laag je kan er met gemak met 70 km/h eroverheen. 

Drempel is te laag 

Deze drempel heeft totaal geen nut. Ligt voor een bocht waar automobilisten al voor moeten afremmen. En wij 

ervaren bij zwaar verkeer veel vrachtwagens mesttranssport melktranssport en zware landbouw tractoren 

trillingen in huis en in de kozijnen ramen trillen. 

Auto, vrachtverkeer en tractoren rijden veel te snel over deze drempel. 

Heeft zo geen zin. 

Waarom worden er geen sluizen geplaatst, zoals bv in Boschenhoofd. 

Daarmee breng je daadwerkelijk de snelheid omlaag en nodig je verkeer niet uit om door een kerkdorp te 

rijden. 
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Bijlage 4: reacties Wouwsestraat – Molenweg 
 

 

Is er misschien een opmerking die u wilt maken? 

Ik woon naast deze drempel op nummer 3. Als er een zwaardere auto of vrachtwagen over rijdt dan voel ik de 

trillingen heel duidelijk als ik in bed lig. Dit kan nooit goed voor mijn huis zijn. Waarschijnlijk is de drempel 

verkeerd aangelegd. Hij is wel noodzakelijk, omdat anders het verkeer veel te hard door de straat rijdt. 

Een drempel in een bocht is erg vervelend. Deze is ook behoorlijk hoog 

Drempel ligt niet dwars op de weg. Daardoor bij overgaan van drempel een behoorlijke schudden van rug. 

Voor mensen met rugletsel niet aangenaam of zelfs hinderlijk tot pijnlijk tot letsel. 

Midden in een bocht opgang een drempel en dan zo hoogte verschil. Onbegrijpelijk. 

Je wordt helemaal door elkaar geschud. 

Zeer slecht voor je rug! 

Drempel kruispunt Wipstraat / Wouwsestraat / Molenweg / Krommeweg ligt schuin op de rijrichting. Verkeer 

komende vanuit de Wipstraat zien niet door ontbreken van wegsignalering op de drempel dat dit een drempel 

is. Resultaat te hoge snelheid bij binnen rijden Wouwsestraat, veel trillingen, vooral bij vrachtwagens. Al eerder 

melding van gemaakt, maar ook hier geen resultaat. 
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Bijlage 5: reacties Helfrichstraat - Dorus Rijkersstraat 

(Dinteloord) 
 

 

Is er misschien een opmerking die u wilt maken? 

te steil en te hoog 

Drempel is in mijn ogen nutteloos. Veel te hoog voor de auto. Waardoor je de vering van de auto kapot kunt 

rijden 

Te laag. Ze vliegen met ruim boven de 50 door de straat en over de drempels 

drempel te hoog, veroorzaakt schade aan auto bij lage snelheid 
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Bijlage 6: reacties Havenweg (Dinteloord) 
 

Is er misschien een opmerking die u wilt maken? 

Veel te hoekige drempel, te hoog. Maakt niet uit of je heel langzaam rijdt of iets sneller, je krijgt rugklachten als 

je hier vaak overheen moet. 

Met trekkers/machines is deze drempel een ramp 

ook trekkers mogen hier rijden. dat staat dan weer niet bij de mogelijke antwoorden??? 

Ik woon op het raadhuisplein en als er tractoren of ander zwaarder verkeer over deze drempels rijdt is bij ons in 

het raadhuis iedereen wakker. 

Je hoort de tractoren als vanaf de steenbergseweg aankomen en dat gaat zo door op de westvoorstraat en 

havenweg tot de laatste drempe. 

er liggen teveel en te hoge drempels in de Havenweg Dinteloord 
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Bijlage 7: reacties Lieve Vrouwepoort (Steenbergen) 
 

Is er misschien een opmerking die u wilt maken? 

Veel te hoog te stijl. Regelmatig hoor je een auto met de onderkant eroverheen gaan. 

Geachte lezer, 

Voor mij mogen alle drempels verwijderd worden. Wij hebben al schokbrekers van de auto moeten vervangen 

en toch niet dat wij als gekken rijden. 

Zelf ben ik sinds 2020 ook op pad met een scootmobiel en dan zijn drempels en de slechte bestrating met 

ongelijkheden en kuilen een crime. Maar ik begrijp ook dat bestuurders als een gek gaan rijden als er geen 

drempels zijn. Wat DE voorbeelddrempel is in onze gemeente is de drempel op de t-kruising van de Oost- 

havendijk met de Vesting. Die lijkt mij voor de mensen wel dat die afremt en als je met rustige snelheid rijdt, 

kan je gewoon zonder remmen en weer gas te geven de drempel nemen. Goed dat er gedegen gekeken wordt 

aan dit probleem. Bovendien vind ik het geen verfraaiing van onze wegen. 

Met vriendelijke groet, Anneke Laanen 
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Bijlage 8: reacties Noordlangeweg (Noord-oost buitengebied) 
 

Is er misschien een opmerking die u wilt maken? 

Ja, twee nieuwe series drempels staan er niet op. In de Wouwsestraat en de van Gaverenlaan. Ik begrijp 

waarom, maar zijn veel te hoog. Ik zie regelmatig 'lage' auto's raken. 

 

Bovendien wil ik de snelheidsbeperkende maatregelen op Steenbergseweg in Dinteloord aanhalen. Die 

veroorzaken levensgevaarlijke situaties op en de snelheid komt het niet te goede. Men gaat juist harder rijden 

om ruimte tegemoet rijdend verkeer te gaan halen. Ik kan me niet voorstellen dat er nog geen ongelukken 

gebeurd zijn. Ik kan me niet voorstellen dat dit nodig is op een hoofdweg, met beide zijden ventwegen en de 

hoofdrijbaan gescheiden door een groenstrook / heg. 

De drempel is iets te stijl voor de snelheid wat daar bedoeld is. 

Drempel lig in een flauwe bocht. Is vrij hoog (vooral aan één kant) en geeft overlast in voertuig. Vrachtauto’s 

hebben er ook last van. Vooral tijdens bietencampagne. Auto met caravan ook verschillende gezien welke de 

drempel raakte met afrijden. 

Drempel is veel te hoog en ligt in een bocht vlak voor drempel. Overbodig ook omdat je toch al moet remmen 

voor de rotonde. In het kader van CO2 reductie ook onzin, omdat de drempel zorgt dat het nieuwe rijden niet 

toegepast kan worden. 

Drempel mist ieder doel. Auto's rijden al niet hard door de naderende rotonde. Drempel is echt bizar hoog en 

waarschijnlijk in de praktijk niet getest. Er staat een bord 50km bij. Als je hier met 50km overheen rijdt, heb je 

een hersenschudding omdat je met hoofd tegen het dak aan zit. Moet het bord niet 25 km zijn? 

Je rijdt hier alleen schade aan je auto! Waar kan ik de rekening van mijn nieuwe schokbrekers naar toe sturen? 

Drempel mist ieder doel. Auto's rijden al niet hard door de naderende rotonde. Drempel is echt bizar hoog en 

waarschijnlijk in de praktijk niet getest. Er staat een bord 50km bij. Als je hier met 50km overheen rijdt, heb je 

een hersenschudding omdat je met hoofd tegen het dak aan zit. Moet het bord niet 25 km zijn? 

Je rijdt hier alleen schade aan je auto! Waar kan ik de rekening van mijn nieuwe schokbrekers naar toe sturen? 

Constructie van de drempel, maakt de toegestane snelheid niet mogelijk. 

Deze drempel is geheel overbodig daar men al af moet remmen voor de rotonde en ook het afrijden van de 

rotonde heb je nog geen volle vaart. 

Een bijkomende reden dat hij naar mijn mening weg moet is voor de ambulance. 

Deze drempel is buitensporig hoog voor een 80 km weg. 

De drempel geeft geen toegevoegde waarde en is daarnaast ook veel te hoekig! 

Zelfs met 50, de aangegeven snelheid, wordt je bijna gelanceerd 

http://www.exante.nl/


Drempelschouw Steenbergen  

Aanvullende informatie over de drempels met de meeste negatieve reacties 

Waar verkeer en stedelijk ontwerp elkaar ontmoeten en omarmen www.exante.nl pagina 42 van 54 

 

 

 

Bijlage 9: reacties Esdoornstraat - Seringenlaan (Steenbergen) 
 

Is er misschien een opmerking die u wilt maken? 

Deze drempel is te hoog. Bij werkzaamheden is deze drempel open gehaald en teruggelegd. Maar daardoor 

klopt de aansluiting niet meer. Er is een veel te diep verval. Schade aan bodemplaten van auto's 

Veel te hoog! Zelfs voor fietsers 

Heb al 2X eerder een melding gedaan over deze drempel. Deze is veel te hoog en de schuinte is te kort en te 

steil waardoor schade aan de auto kan ontstaan en overlast ervaren word. Ben tijdens het fietsen al een keer 

met mijn voet van de trapper geschoten en bijna gevallen. Moet er meerdere keren per dag overheen. 

De drempels in de Seringenlaan zijn eigenlijk allemaal te steil. Je kan er met een snelheid van 20 km nog aan de 

grond lopen met de bumper/onderkant van je auto. 

De ergste drempels staan overigens niet op de kaart. Die in de van Gaverenlaan gemaakt zijn kan je niet 

overheen zonder de grond te raken tenzij je er met 5 km overheen kruipt. En dat betekend dat ze verkeerd zijn 

aangelegd want in een dertig km zone moet je zonder problemen met dertig over drempels kunnen rijden. 

Bij deze drempel is het haast onmogelijk om met een auto en caravan er ongeschonden overheen te komen. 

De drempel ligt veel hoger dan de overige in de Seringenlaan, behalve die bij de entree vanaf de Molenweg. 

Ook kleine auto's met een kortere wielbasis krijgen het hier voor de kiezen. 

Verder ondervinden we geen problemen met de drempels in Steenbergen, ze voldoen prima volgens ons mits 

je je aan de advies snelheid houdt. 

alle oude drempels in de Seringenlaan zijn niet goed, de oprijhoogte is te kort waardoor je harde stoten op 

fiets en auto ervaart , slecht voor auto en rug, ook bij lage snelheden. De nieuw gelegde drempels in de 

Seringenlaan zijn uitstekend (lange oprit) ! 
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Bijlage 10: reacties J.L.Brooijmansdreef - Montenaken 

(Steenbergen) 
 

Is er misschien een opmerking die u wilt maken? 

Deze drempel is veel te hoog en de schuintes zijn te steil en te kort. 

de aanrij hellingen zijn te steil en je duikt eerst naar beneden. Niet met normale snelheid - 30 km - te nemen. 

Leidt tot schade aan het voertuig over langere termijn. 

Net als mijn vorige ingediende drempel heeft deze meer weg van een lanceerplatform. Te hoog/ te steil, niet 

geschikt om met 30 kmpu overheen te gaan met de auto dus al helemaal niet met haast in een ambu etc. 

je kumnt hier maximaal met een snelheid van 10 km overheen. Schade aan auto en ruletsel is mogelijk 
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Bijlage 11: reacties Zeelandweg-Oost - West-Havendijk (West 

buitengebied) 
 

Is er misschien een opmerking die u wilt maken? 

Wat heb ik aan deze kaart terwijl deze niet correct is? Bij U zeker bekend zijn de drempels in de Van 

Gaverenlaan. In diverse media is hier al over geklaagd en ik onderschrijf deze van harte. Gaan we straks weer 

met gemeenschapsgeld de ,asfaltpuisten’ aanpassen terwijl mij het werkelijke nut van deze dingen op deze 

plek niet duidelijk is. 

Als het uit de West Havendijk komt krijg je maar zelden voorrang van links komende auto’s vanaf de Kade, 

terwijl je voor hun gezien wel van rechts komt, gelijkwaardige kruising, maar zo ervaart verkeer van de Kade dat 

niet 

Drempel is te laag. Letterlijk wordt hier door veel verkeer 50 km/uur gereden. Dus kwalificeert deze drempel 

niet. 

Zelfs op het zebrapad bij Dok loop je daardoor vaak niet veilig. 

Kortom, mag de drempel mag iets forser. 

niet goed zichtbaar dit zou beter zijn. 

We kunnen oversteekplaatsen ook voorzien 

van, in het asfalt verzonken, LED-knipperunits die met een krachtige, niet verblindende 

lichtstraal, automobilisten waarschuwen. 

Deze drempel doet volgens mij te weinig voor de verkeersveiligheid. onderzoek of het mogelijk is om 

versmallingen hier aan te leggen. Dit kan voetgangers helpen en signaleert naar automobilisten dat ze beter 

moeten opletten bij dat stuk 

Je mag hier maar 30, maar er word hier meestal minimaal 40 gereden. Tevens stopt er bijna niemand voor de 

oversteekplaats als er een voetganger staat te wachten 

Met mijn vorige auto zeker 3 keer per week vanaf de West Havendijk even de trekhaak over de straat. 
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Bijlage 12: reacties Kade - Fabrieksdijk - Kaaistraat 

(Steenbergen) 
 

Is er misschien een opmerking die u wilt maken? 

Het gaat om de 2 witte drempels naast De Kaai op het parkeerterrein voor de Rabo/fysio. Deze zijn abnormaal 

hoog, er zijn veel revaliderende mensen die op weg zijn naar de fysio en hier met een rollator, rolstoel of 

krukken overheen moeten. Dit moet toch anders kunnen!! Ook met de auto zijn deze 2 drempels een draak! Je 

moet extra gas geven om er met beleid overheen te komen, wat voor extra uitstoot en geluidsoverlast zorgt. 

Niet zozeer de drempel zelf, maar de verkeersituatie: maak hier een voorrang kruising van!! Hoe vaak t niet vast 

staat of bijna ongelukken zijn! 

Rotonde zou hier veel beter en veiliger zijn! 

Drempel werkt op deze plaats niet, om de situatie veiliger te maken en beter te laten doorstromen zou een 

ovale rotonde die beide kruisingen verbind beter zijn. 

Over deze drempel in de Burg. van Loonstraat voor de Tilleborg-flat zijn al meerdere meldingen gedaan van 

overlast, namelijk via het meldportaal, via twee brieven van bewoners uit de Burg. van Loonstraat en via een 

petitie met 200 handtekeningen die op 8 december 2021 aan wethouder en raad is aangeboden. De drempel 

vermindert de verkeerssnelheid niet, maar geeft wel enorm veel overlast voor omwonenden, zoals trillingen en 

scheurvorming telkens als zware landbouwvoertuigen en vrachtwagens op de drempel klappen. Bij auto's met 

aanhangers stuiteren spullen met veel kabaal op en neer in de bak. Dit gaat 27/7 door en dat is onacceptabel. 

Ik schrijf deze reactie mede namens een aantal bewoners van de Tilleborg flat die niet zo digitaal vaardig zijn. 

Wij willen graag dat deze drempel wordt verwijderd. Als de bocht Kade - Burg. van Loonstraat voorrang krijgt 

op verkeer vanuit de Kade dan ontstaat een natuurlijke remmer en is een drempel ook helemaal niet nodig. 

Wij wonen in de Tilleborgh en hebben veel overlast van vrachtwagens en trekkers die over de drempel 

denderen 

Drempel geeft veel overlast door trillingen en lawaai van auto’s, traktoren en auto’s met aanhangers. Ik verzoek 

u deze drempel te verwijderen. 

Opnieuw ingediend vanwege fout in vorige melding. De drempel vermindert de verkeerssnelheid niet, maar 

geeft wel enorm veel overlast voor ons, zoals trillingen en lawaai telkens als zware landbouwvoertuigen en 

vrachtwagens op de drempel rijden. Bij auto's met aanhangers stuiteren spullen met veel kabaal op en neer in 

de bak. Dit gaat 24/7 door en dat is onacceptabel. Wij willen graag dat deze drempel wordt verwijderd. Als de 

bocht Kaaistraat - Burg. van Loonstraat voorrang krijgt op verkeer vanuit de Kade dan ontstaat een natuurlijke 

remmer en is een drempel ook helemaal niet nodig. 

De drempel vermindert de verkeerssnelheid niet, maar geeft wel enorm veel overlast voor ons, zoals trillingen, 

scheurvorming en lawaai telkens als zware landbouwvoertuigen en vrachtwagens op de drempel rijden. Bij 

auto's met aanhangers stuiteren spullen met veel kabaal op en neer in de bak. Dit gaat 24/7 door en dat is 

onacceptabel. Wij willen graag dat deze drempel wordt verwijderd. 

Deze drempel is gevaarlijk en veroorzaakt trillingen in onze huizen en overlasy doorngeluid 

Heel veel geluidsoverlast, materialen welke rammelen en stuiteren in vrachtwagens, landbouwvoertuigen en 

aanhangwagens achter personenauto,s. 

Deze drempel zorgt voor een zeer onduidelijke verkeerssituatie 

Geen merkbare snelheidsvermindering, vaak trillingen, geluidsoverlast zelfs bij dubbelglas, losliggende 

ladingen zorgen voor enorm veel lawaai net zoals de alsmaar MEER en GROTER wordende landbouwvoertuigen 

en dit 24/7, geen bijdrage tot grotere verkeersveiligheid 

24uur heel veel geluids overlast van landbouw en aanhangers verkeer 
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Bijlage 13: reacties Molenstraat - Molenweg (Kruisland) 
 

Is er misschien een opmerking die u wilt maken? 

Drempel is te laag. 

Drempel is te laag 

Drempel is te laag 
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Bijlage 14: reacties Burgemeester van Loonstraat - Sint 

Ontcommerstraat (Steenbergen) 
 

Is er misschien een opmerking die u wilt maken? 

Drempels zijn te laag, 

Burgemeester van loonstraat lijkt wel een racebaan, levens gevaarlijk!!! 

Auto's komen savonds (als t rustig is) 

Af en toe over de 100km p/u voorbij 

 
Tis wachten tot er iets ergs gebeurd 

Deze drempel ligt op zich goed, maar zou effectiever zijn als deze verhoogd wordt. Een alternatief is om een 

drempel te leggen bij de kruising Hof van Steenbergen / Burgemeester van Loonstraat. Hier is het lastig om 

vanuit het hof de BvL op te draaien, zeker als het verkeer hier hard voorbij rijdt. 

De drempels in de Burgemeester van Loonstraat zijn niet effectief en geven enkel overlast. 

Zolang er geen 30 kilometer per uur gereden hoef te worden, kunnen ze net zo goed weg. 
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Bijlage 15: reacties Heensedijk (West buitengebied) 
 

Is er misschien een opmerking die u wilt maken? 

Deze drempel is niet vlak aangelegd, zodat verkeer van west naar oost als het ware wordt gelanceerd. 

Vooral zeer hinderlijk voor landbouwtrekker 

Hoofdzakelijk landbouwverkeer en auto. 

Drempels in buitengebied niet nodig. 

Met de auto is die drempel goed te doen, Maar met de trekker waar we dagelijks mee werken is het een ramp. 

Ook zien we het nut van die drempel niet. Het is super overzichtelijk daar en hard gereden word er daar niet. 

Het zou voor ons al heel fijn zijn als die drempel er niet lag of ongeveer 100 meter richting het dorp. We 

proberen namelijk toch om het dorp te mijden met tractoren. 

Vooral met tractor met werktuig erachter is de drempel veel te hoog. 
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Bijlage 16: reacties Dorus Rijkersstraat - de Vriesstraat 

(Dinteloord) 
 

Is er misschien een opmerking die u wilt maken? 

Je moet je stuur goed vasthouden om de drempels in deze straat veilig te nemen, zoveel verzakkingen voor en 

achter de drempels en veel te hoog. 

Te steil en te hoog. geen soepele doorgang. Schade en lawaai 

onderkant van auto schaaft over de weg 

Drempel is in mijn ogen nutteloos. Veel te hoog voor de auto. Waardoor je de vering van de auto kapot kunt 

rijden 

De drempel is hoog en te steil. Doordat er bovendioen een knik in de weg zit is het lastig manoevreren als er 2 

auot's tegelijk over de drempel moeten. 

Aan de zijkant van de drempel, bij de op/afrit ligt een diepe kuil. Daardoor is de drempel heel hoog, hoekig en 

voor fietsers heel gevaarlijk. 
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Bijlage 17: brief bewoners De Tilleborgh 
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Bijlage 18: brief bewoners Dorpsweg 
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Bijlage 19: Infographic 
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Bijlage 20: Totaaloverzicht ingekomen reacties 

http://www.exante.nl/

