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Bijlage(n)

Beste heer Bakx,

In uw brief van 25 oktober 2016 stelt u ons vragen over een verkeerssituatie in Halsteren. U geeft aan dat zowel de 
Beeklaan en de Burgemeester Elkhuizenlaan niet zijn ingericht als 30 km/u wegen. Graag beantwoorden wij hieronder 
uw vraag als volgt.

Vragen
1. Bent u bekend met deze situatie en kunt u deze straten dusdanig aanpakken/inrichten zodat een duidelijke situatie 
ontstaat voor de bestuurders, politie en omwonenden, met als gevolg dat er minder hard wordt gereden?

Antwoord:
Wij zijn bekend met het feit dat zowel de Burgemeester Elkhuizenlaan als de Beeklaan (gedeelte Dorpsstraat - 
Burgemeester Elkhuizenlaan) niet zijn voorzien van snelheidsremmende maatregelen zoals drempels en plateaus. De 
door u bedoelde wegen maken onderdeel uit van een busroute en op busroutes zijn conform afspraken met zowel de 
provincie als de rijksoverheid geen fysieke snelheidsremmers toegestaan. De enige twee uitzonderingen betreffen de 
kruising Burgemeester Elkhuizenlaan - Beeklaan (omdat de bus hier afslaat is al sprake van een zeer lage rijsnelheid 
en is een plateau met beperkte hoogte toegepast) en op de Burgemeester Elkhuizenlaan zelf, gedeelte Martinus van 
de Mortelstraat Wagnerstraat (waar de bus halteert op het plateau zelf). Met name vanuit het oogpunt van comfort van 
de reiziger zijn drempels en plateaus helaas niet wenselijk op busroutes. Deze keuzes hebben niet alleen geleid tot 
toenemend comfort maar ook voor hogere rijsnelheden op busroutes in Nederland. Gezien het bovenstaande kunnen 
wij dan ook helaas niet voldoen aan uw verzoek de inrichting van beide wegen te veranderen.

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.
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