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Uw brief 8 augustus 2016 Beh. door G.deHeij Doorkiesnr. 0164-277535

Onderwerp: smiley Erasmuslaan Afdeling Realisatie ĥ Beheer, Team Beheer ĥ Advies Bijlage(n) nvt

Geachte heer Van der Kallen,

In uw brief van 8 augustus 2016 stelt u ons vragen over het smileybord op de Erasmuslaan. Graag beantwoorden wij 
hieronder uw vragen als volgt.

Vragen
1. Waarom hangt dat bord daar?
Antwoord:
Om de verkeersveiligheid te vergroten hebben wij een aantal snelheidsdisplays, ook wel smileys genoemd, 
aangeschaft. De smileys hebben als doel de weggebruiker te attenderen op de rijsnelheid. Om de smileys te 
programmeren op de geldende rijsnelheid en op te hangen op de juiste hoogte beschikken wij helaas niet over de 
apparatuur en zijn deze werkzaamheden uitbesteed. Over de gehele gemeente zijn zo’n 20 locaties in beeld gebracht. 
Hierbij is onder andere rekening gehouden met locaties waar vaker overlast wordt ervaren. Om de weggebruikers te 
blijven attenderen worden de smileys ieder halfjaar verplaatst naar een nieuwe locatie. De door u bedoelde smiley is 
helaas niet op de juiste locatie opgehangen (deze had na de Glacisstraat opgehangen moeten worden in plaats van 
ervoor). Op basis van een eerder signaal is het bord op 10 augustus verwijderd. Bij een volgende plaatsing zal de 
smiley op de correcte plaats worden opgehangen.

2. Wat beoogt men met het bord op die plaats?
Antwoord:
Zie vraag 1 voor de nadere uitleg.

3. Waarom is het bord zo 'vakkundig' gecamoufleerd?
Antwoord:
Zoals eerder vermeld hangt deze niet op de juiste locatie.

4. Is dit bord misschien bedoeld om mensen vriendelijk te stemmen of welkom te heten in ons mooie Bergen op Zoom, 
waar verkeersacties klaarblijkelijk bedoeld zijn om mensen toe te lachen?

Antwoord:

BSD Bergse Sociaal Democraten 
T.a.v. de heer L. van der Kallen 
Nieuwstraat 4 
4611RS Bergen op Zoom

Zie vraag 1 voor de nadere uitleg.



5. Waren er echt geen andere plekken denkbaar voor dit bord?
Antwoord:
Zie vraag 1 voorde nadere uitleg.

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.

Wethouder gemeente bergen op Zoom

Hoogachtend,


