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Geachte heer Van der Kallen, 

In uw brief van 3 september 2014 stelt u ons vragen over diverse verkeerszaken. Graag beantwoorden wij hieronder uw 

vragen als volgt: 

1. Verkeerssituatie parallelweg N286 

In uw brief geeft u aan dat de verkeersveiligheid op de parallelweg tussen Vagevuur en Steenbergseweg in het geding is, 

veroorzaakt door het smalle wegprofiel. U verzoekt aan beide zijden een strook grastegels aan te leggen. 

Antwoord: De door u bedoelde bermen worden indien noodzakelijk twee maal per jaar opgeknapt. Ons zijn vooralsnog 

geen meldingen bekend van verkeersonveilige situaties. Daar het een lengte betreft van bijna 600 meter is met de door u 

gevraagde oplossing een investering gemoeid van ongeveerd 80.000,- en dat is, gezien de in onze ogen beperkte 

problematiek, niet te verantwoorden. 

2. Veiligheid hoek Fabrieksstraat - Van Konijnenburgweg 

U geeft aan dat er op de uitritten van de noordzijde van de Van Konijnenburgweg auto's worden geparkeerd waardoor 

het uitzicht, komende vanuit de Fabrieksstraat, wordt beperkt. Als oplossing draagt u aan het verplaatsen van de 

parkeerzone zodat hierop gehandhaafd kan worden. 

Antwoord: U heeft gelijk dat het uitzicht wordt beperkt door voertuigen die op uitritten staan. De door u aangedragen 

oplossing lost het probleem niet op daar de parkeerzones zijn vastgelegd middels verkeersbesluiten en niet zo maar 

kunnen worden verplaatst. Wij zullen op de eerstvolgende uitrit nabij de Fabrieksstraat twee obstakels plaatsen zodat 

parkeren niet meer mogelijk is. 

3. Onnodig blokkeren openbare weg 

U geeft aan dat bij sloopwerkzaamheden ter hoogte van de Vijverberg/Ericalaan wegen zijn geblokkeerd en dit niet is 

aangegeven middels bebording. 

Antwoord: U heeft gelijk dat de werkzaamheden niet zijn voorzien van bebording. Wij hebben de betrokken projectleider 

verzocht om spoedige plaatsing van de benodigde bebording voor afsluitingen en omleidingen. 

4. Fietsparkeren 

Als laatste vraagt u aandacht voor het parkeren van fietsen rond het station. U vraagt om het ordentelijke parkeren van 

fietsen aan te pakken rond het station. 

Antwoord: Het fietsparkeren rondom het station heeft zeker onze aandacht, in overleg met Prorail wordt ervoor gezorgd 

dat tijdens de werkzaamheden zo goed mogelijk kan worden geparkeerd. 
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Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Ing. P.A.C. Bogers, 

bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277699. 

Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, 

namens het college, 

P.A.M. van der Velden, 

Wethouder 


