
DE HEEN DINTELOORD KRUISLAND gemeente Steenbergen NIEUW-VOSSEMEER STEENBERGEN WELBERG

ons kenmerk 

zaaknummer 

uw kenmerk 

uw brief van 

afdeling 

contactpersoon 

telefoonnr. 

bijlage(n)

UM1808869

14 november 2018 
Wonen, werken 8*. beleven 
Henk-Jan Keur 
0167-543 317

De heer B Sluiters 
Burgerraadslid van fractie van de 
Volkspartij

onderwerp Art 40 vragen verkeerssituatie Lindenburghlaan
Steenbergen, 18 december 2018

Geachte heer Sluiters,

U heeft ons een aantal Art. 40 vragen gesteld over de verkeerssituatie op de 
Lindenburghlaan in Steenbergen. Uit uw vragen blijkt dat u zich ernstige zorgen maakt 
over de verkeersveiligheid voor inwoners op deze plek in de kern Steenbergen. Graag 
willen wij u op voorhand laten weten dat wij als college uw zorgen delen. We zijn het 
dan ook volledig met u eens dat het belangrijk is om prioriteit te geven aan het 
verbeteren van de verkeerssituatie op de Lindenburghlaan.

Daarom wordt op dit moment de juiste kennis in huis gehaald om het hiervoor 
benodigde verkeerskundige onderzoek uit te voeren. Zodat wij vervolgens op basis 
van heldere feiten en informatie een weloverwogen besluit kunnen nemen over de 
vereiste en benodigde maatregelen. Wij verwachten in mei 2019 een voorstel aan u te 
kunnen presenteren voor de aanpak van de verkeerssituatie.

Helaas kunnen we u nu geen antwoord geven op de 12 vragen die u ons stelt. Dit 
hangt - zoals aangegeven - samen met de hiervoor benodigde feiten en 
verkeerskundige kennis en inzichten die we nodig hebben om u onderbouwde 
antwoorden te kunnen geven. Wel doen we u dus de toezegging dat we u in mei 2019 
op de hoogte brengen van een concreet plan waarmee de verkeersveiligheid voor alle 
weggebruikers wordt geborgd.

Tot slot onze welgemeende excuses dat u mgt vertraging onze reactie ontvangt op uw 
vragen. S \

Hoogachtend, !
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, ^_____ de burgemeester,
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