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Wethouder Jan Mollen: ”Woensdagavond 4 juli mochten we ongeveer 90 van u verwelkomen voor
een eerste evaluatiebijeenkomst in het gemeentehuis. Tijdens deze avond gaf de heer Egbert
Kalle van SOAB uitleg over het evaluatieproces. De mensen van SOAB hebben in binnen- en
buitenland voor meerdere gemeenten en instanties dergelijke processen begeleid en zijn zeer
ervaren op dit gebied. Onder leiding van Egbert Kalle, Ineke Spapé en Herman van Rooijen zijn uw
positieve punten en aandachtspunten genoteerd en toegevoegd aan de lijst met punten die we al
eerder van u en andere inwoners hebben mogen ontvangen.
U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de planning en een aantal antwoorden op vragen die
tijdens de avond zijn gesteld. Na de vakantie gaat SOAB samen met de klankbordgroepen, andere
belanghebbenden en de gemeente verder met het onderzoeken, omschrijven en afbakenen van de
evaluatiepunten. Voor we in oplossingen gaan denken, is het belangrijk om vast te stellen wat
precies het probleem is. Een oplossing mag niet betekenen dat het probleem zich verplaatst naar
anderen. Ook laten wij mogelijke wijzigingen toetsen door een verkeerskundige, VVN Halderberge
en de politie, zodat er een zorgvuldige afweging gemaakt wordt met en voor alle
belanghebbenden. Graag wil ik u alvast allemaal bedanken voor uw bijdrage aan en betrokkenheid
in het evaluatieproces.”

Planning
Naar verwachting kan de eindrapportage van de evaluatie
aan het einde van het jaar gepresenteerd worden
aan het college van burgemeester en wethouders. De precieze
planning van het evaluatieproces plaatsen wij, zodra deze bekend
is, op de website www.doorgaanderouteoudenbosch.nl.
Genoemde evaluatiepunten
Ook voor de opsomming van de genoemde punten tijdens de
evaluatiebijeenkomst verwijzen wij u naar onze website
www.doorgaanderouteoudenbosch.nl.
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Antwoord op gestelde vragen over Prorail en handhaving politie
Tijdens de evaluatiebijeenkomst is gevraagd naar de planning van Prorail. Zoals eerder aangegeven mogen
deze werkzaamheden alleen plaatsvinden wanneer het treinverkeer stilgelegd is. ProRail plant deze
werkzaamheden daarom zelf in. Helaas kon dit niet tegelijk met de werkzaamheden aan de doorgaande
route. Op dringend verzoek van ons, heeft Prorail nu aangegeven in de herfst van 2019 de spoorwegovergang bij de Bosschendijk aan te pakken. Op dat moment wordt de definitieve bestrating aangebracht.
Op 4 juli is ook gevraagd naar handhaving door de politie. De politie heeft laten weten dat zij de afgelopen
maanden 15 keer op en rond de doorgaande route gecontroleerd en waar nodig bekeurd heeft. De controles
vonden plaats op verschillende locaties (Bosschendijk, Ste Bernaertsstraat, Zandeweg, Pastoor
Hellemonsstraat en Molenstraat) en verschillende tijdstippen (ochtend, middag en avond). Zo is er op 20 juni
in de ochtend 30 keer bekeurd op de Zandeweg en in de middag 19 keer op de Bosschendijk. De politie geeft
aan dat ze bij deze controles heeft geconstateerd dat het aantal overtredingen flink is gedaald ten opzichte
van de oude situatie.

Acties
We hebben voor alle mensen die aan de doorgaande route
wonen stickers besteld met 30, 50 en 60 km erop die
geplakt kunnen worden op de afvalbakken. Na de vakantie
krijgt u de voor uw straat bedoelde sticker in de brievenbus.
Gezien de hoge kosten ontvangt ieder huishouden er twee.
Wellicht kunt u met uw buren afspreken dat de een de
stickers plakt op de zwarte afvalbak en de ander op de
groene afvalbak. Zo zijn deze iedere week zichtbaar.
Zoals aangegeven tijdens de evaluatiebijeenkomst,
organiseren we op 19 september een actiedag waarbij we
automobilisten willen wijzen op de maximaal toegestane
snelheid. In overleg met VVN Halderberge, buurtbewoners
en de klankbordgroepvoorzitters gaan wij bekijken wie
hieraan kunnen en willen deelnemen.

Leegzuigende sifons
Tijdens de evaluatiebijeenkomst hoorden we
van een aantal mensen dat zij last hadden van
leegzuigende sifons. Dit probleem was bij ons
niet bekend. Uiteraard willen we niet wachten
tot oktober om hier actie op te ondernemen.
Heeft u hier last van? Meldt u dit dan via mail:
groepmanagementsecretariaat@halderberge.
nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact
met u op om te kijken wat het probleem is en
wat hiertegen gedaan kan worden.

Contactpersonen
Voor meer informatie of vragen over het evaluatieproces, 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.

