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Wethouder Jan Mollen: ”Eind december vorig jaar werd de vernieuwde route door het centrum van
Oudenbosch opengesteld. Door de gemeenteraad is destijds aangegeven dat er gedurende een
jaar na de ingebruikname geëvalueerd wordt in samenwerking met de klankbordgroepen. De
afgelopen tijd hebben wij onderzocht hoe het verkeer zich gedraagt. Zo hebben we bijvoorbeeld
gekeken naar parkeergedrag, de hoeveelheid en de snelheid van het verkeer. Ook hebben we alle
ervaringen en meldingen verzameld die bij de gemeente zijn binnengekomen. Waar nodig hebben
we aanpassingen gedaan.
Graag delen we deze informatie met u tijdens een openbare bijeenkomst op woensdag 4 juli om
19.30 uur in het gemeentehuis en horen wij tijdens deze bijeenkomst ook uw mening. U kunt zich
voor deze bijeenkomst aanmelden via een mail naar
groepmanagementsecretariaat@halderberge.nl met vermelding van het aantal personen.”

Wat ging vooraf
Eind 2014 zijn we via een intensief voorbereidingstraject met inwoners, ondernemers en andere betrokken
partijen gekomen tot een nieuw inrichtingsplan voor de doorgaande route door Oudenbosch. De
vernieuwde route is in december 2017 opengesteld. 2018 is het jaar waarin geëvalueerd wordt.
Vervolg
De eindrapportage van de evaluatie wordt aan het einde van dit jaar aan het college gepresenteerd. Na
deze evaluatie wordt tevens besloten over de een- of tweerichtingenvariant op het weggedeelte Pastoor
Hellemonsstraat tot de Stationsstraat en wellicht overige noodzakelijke aanpassingen die voortkomen uit
de evaluatie.
Klankbordgroepen
In het burgerparticipatietraject hebben we gewerkt met vier klankbordgroepen. Ook zij hebben het
afgelopen jaar allerlei ervaringen en meldingen verzameld. Het evaluatietraject zal ook nu weer in
samenwerking met de klankbordgroepen gedaan worden.
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Mocht u voorafgaand aan de evaluatiebijeenkomst nog zaken willen inbrengen, dan kunt u contact
opnemen met (één van) de voorzitters van de klankbordgroepen:
Klankbordgroep Moerdijksestraat: mevr. S. Zegers, sandrina66@hotmail.com
Klankbordgroep Bosschendijk: de heer M. Rijsdijk, michelenannemarie@gmail.com
Klankbordgroep Markt: de heer C. Koopmans, corkoopmans@kpnmail.nl
Klankbordgroep Zandeweg: mevr. N. Christa, nathalie.christa@gmail.com

Eenrichtingsverkeer West Vaardeke
Misschien heeft u het al gezien. Onlangs
hebben wij een extra ‘eilandje’ geplaatst in
het West Vaardeke. Dit hebben we gedaan
om het voor automobilisten nog duidelijker
te maken dat ook met de nieuwe inrichting
hier nog steeds eenrichtingsverkeer geldt.
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Nieuwe borden 30 km en smileyborden
Om de overgang naar het 30-km gebied in het
centrum van Oudenbosch nog duidelijker te
maken, hebben wij nieuwe borden geplaatst
met een nog duidelijkere 30-km zone
aanduiding.
Ook hebben wij in het centrum van
Oudenbosch digitale 30 km/u borden geplaatst
die de weggebruiker op hun snelheid wijzen.

Extra markering
Bij de chicanes en de vernauwingen hebben wij op verzoek
een extra markering aangebracht. Zodoende vallen de
chicanes en vernauwingen nog meer op.

Contactpersonen
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met mevrouw D. Bakkers van de gemeente Halderberge via
14 0165 of via d.bakkers@halderberge.nl.
Voor uw aan- of afmelding van de nieuwsbrief en uw vragen en/of opmerkingen over de website, kunt u terecht bij het
managementsecretariaat, tel. 14 0165 of via groepmanagementsecretariaat@halderberge.nl.

Website
Op www.doorgaanderouteoudenbosch.nl vindt u alle actuele informatie, diverse sfeerimpressies en informatie over het
doorlopen traject vanaf de klankbordgroepadviezen tot en met de genomen raadsbesluiten.

