
Goede avond, 

Mijn naam is Stef Macaré en ben sinds juli 2020 woonachting aan de vesting 6 in 

Steenbergen. 

We wonen er naar volle tevredenheid alleen de straat en het parkeren is regelmatig een 

probleem. 

Laat ik beginnen met dat de straat slechts 5 meter breed is en dat tegenwoordig de 

meeste auto’s minimaal 2 meter breed zijn. 

Hierdoor ontstaan op zich al vaak gevaarlijke situaties dat ze over de stoep moeten als 

ze elkaar passeren. Kunt U voorstellen als er ook nog een kind fietst of een scootmobiel 

rijd! 

Als er dan ook nog auto’s geparkeerd staan word het helemaal een drama. 

Zeker omdat ze regelmatig tegen over onze opritten staan of zo dat we niet op een 

normale manier ervan af kunnen rijden. 

Ook word er op de stoep ( foto 1 t/m 4 ) geparkeerd en dan soms ook nog tegen over 

elkaar. Ik hoop nooit dat er dan een brandweer of ambulance door moet want dit gaat 

niet passen. 

Het parkeren hinderlijk tegenover mijn of mijn buurmansoprit ( vesting 4 ) is ook 

dagelijkse kost ( foto 5 t/m 7 ) en ze parkeren zelfs pal voor de oprit van mijn andere 

buurman ( vesting 8 ) ( foto 8 & 9 )  

Ook is de vesting de route van school wat al aangeeft dat er op gezette tijden veel 

verkeer doorheen gaat als ze dan fietsend vanaf de west-havendijk komen en er staat in 

de Bastion op de hoek ( foto 10 ) een auto geparkeerd is er geen overzicht en regelmatig 

is het bijna raak. 

Doordat ze op de kruising parkeren moet ook vaak de bocht worden afgesneden wat 

ook weet gevaar met zich mee brengt. 

Wat bij als bewoners van Vesting 2, 4, 6 & 8 graag zouden willen is een algeheel parkeer 

verbod tegen over onze opritten en een gele streep aan onze kant zodat we op een 

veilige en normale manier van onze oprit gebruik kunnen maken. 

Hopelijk is dit niet teveel gevraagd want deze maatregel zou ook zeer bijdragen aan de 

verkeersveiligheid in onze straat daar het een kinderrijke buurt is en deze spelen en 

rennen en kijken niet altijd uit. We willen een drama voorkomen vandaar onze roep om 

hulp. 

We hebben al meerdere meldingen gedaan maar hier werd weinig of niets mee gedaan 

zodat ik deze stap heb ondernomen om ons probleem onder de aandacht te krijgen. 

Bedankt voor Uw aandacht. 


