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Wethouder Jan Mollen: ”Na de eerste evaluatiebijeenkomst van 4 juli zijn we samen met het
Onderzoeks- en Adviesbureau SOAB druk aan de slag gegaan met o.a. parkeertellingen,
observaties, verkeerstellingen en interviews met allerlei belanghebbenden. Bij deze nieuwsbrief
ontvangt u een link naar een enquête. Ook deze enquête is onderdeel van het evaluatieproces. Wilt
u deze voor ons invullen?
Daarnaast hebben we al een aantal zaken aangepakt die we redelijk makkelijk en snel konden
verbeteren, zoals het plaatsen van extra verlichting, smileyborden, nieuwe 30-km borden en het
extra invoegen van de bestrating in het 30-km gebied. In deze nieuwsbrief vindt u een terugblik op
de actiedag ’30 is hard zat’ waar we als gemeente aan mee hebben gedaan, maar ook de uitslag
van de laatste verkeerstellingen, informatie over de uitgedeelde stickers en informatie rondom
schademeldingen van scheurvorming in de woning.”
Actiedag ’30 is hard zat’
Zoals aangegeven tijdens de evaluatiebijeenkomst van
4 juli is op 19 september een actiedag georganiseerd.
Tussen 15.00 en 17.00 en 18.00 en 20.00 uur werd die
dag door politie, Veilig Verkeer Nederland (VVN) en
verschillende inwoners en kinderen in het kader van de
'Europese dag zonder een verkeersdode' actie gevoerd
in het centrum van Oudenbosch. Het doel van deze actie
was om bestuurders te wijzen op hun rijgedrag en na te
laten denken wat de gevolgen zijn van te hard rijden. Met
deze actie kwamen we op de landelijke televisie.
Wij bedanken iedereen die aan de actie heeft
meegeholpen, maar vooral de kinderen Jenthe, Stan,
Noud, Tom, Ben, Cas, David, Dylan, Pien, Rosalie en
(andere) Pien die de bestuurders te woord hebben
gestaan en o.a. de flyers en ansichtkaarten '30 is hard
zat' hebben uitgedeeld.
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Stickers
Woont u aan de doorgaande route? Dan heeft
u een tijd terug twee stickers met 30, 50 of 60
km erop in uw brievenbus gekregen. Deze
kunt u plakken op uw afvalbakken. Als u met
uw buren afspreekt dat de een de stickers
plakt op de zwarte afvalbak en de ander op de
groene afvalbak, zijn deze iedere week
zichtbaar. Het is natuurlijk niet de bedoeling
dat deze stickers op de (nieuwe)
lantaarnpalen worden geplakt!

Verkeerstellingen
Had u de nieuwste verkeerstellingen al gezien? Op
http://www.doorgaanderouteoudenbosch.nl/evaluatie/
zijn in augustus de verkeerstellingen van de maand
juni toegevoegd. De tellingen van juni laten een
verdere daling zien in de snelheden, maar een stijging
in de intensiteiten (hoeveelheid verkeer).
Hoogstwaarschijnlijk is de sluiting van de Vaartweg,
die tijdens de tellingen heeft plaatsgevonden, hierop
van invloed geweest.

Enquête
Bent u omwonende van de doorgaande route? Bij deze
nieuwsbrief vindt u een formulier met een link naar onze
enquête. Graag horen wij van u wat u van het proces
van burgerparticipatie vond. Ook kunt u eventuele
andere opmerkingen kwijt.
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Scheurvorming
Tijdens de evaluatiebijeenkomst van 4 juli en ook in een eerder stadium hebben diverse mensen
aangegeven last te hebben van scheurvorming in de woning. Bent u van mening dat er bij u
scheurvorming is ontstaan door de werkzaamheden aan de doorgaande route? Dan kunt u hiervan
melding doen bij de gemeente. Wij behandelen uw melding dan als een schadeclaim, omdat u de
gemeente aansprakelijk stelt voor de schade. Houdt u er rekening mee dat scheurvorming een
veelvoorkomend probleem is dat vele oorzaken kent. U moet aannemelijk kunnen maken dat de
scheurvorming door de wegwerkzaamheden is ontstaan. De gemeente neemt uw aansprakelijkstelling in
behandeling. Grotere schades worden overgedragen aan de verzekering; kleinere schades doet de
gemeente zelf af. De behandeling van een schadeclaim duurt enkele weken. Voor meer informatie zie
https://www.halderberge.nl/aansprakelijkheid-bij-schade.

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.

