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Wethouder Jan Mollen: ”In januari ontving u onze laatste nieuwsbrief. Ik kan me voorstellen dat u
benieuwd bent hoe ver we zijn met de evaluatie van de doorgaande route, hoe het voorstel aan de
gemeenteraad eruitziet en wat er eventueel gaat wijzigen. In deze nieuwsbrief praten wij u kort bij.”

Na de inloopbijeenkomst in december 2018, waarbij we u geïnformeerd hebben over de uitkomsten van
de enquêtes, gesprekken en metingen, heeft Adviesbureau SOAB het evaluatierapport compleet
gemaakt. De afgelopen maanden heeft aansluitend nog overleg plaatsgevonden met de klankbordgroepvoorzitters, VVN Halderberge, politie, Arriva, Provincie en Prorail.
Aan de hand van de verslagen van de bijeenkomst van 23 juli en het evaluatierapport heeft het college
van burgemeester en wethouders besloten de raad een aantal aanpassingsvoorstellen te doen. Hiervoor
is een extra bedrag van € 195.000 nodig. De raad wordt
gevraagd dit bedrag beschikbaar te stellen.
Belangrijkste conclusie
De belangrijkste conclusie is dat iedereen positief is over de
uitstraling van de vernieuwde route, maar dat er, ondanks
dat er minder verkeer is, nog veel klachten zijn over snelheid
en drukte van het autoverkeer. Daardoor kunnen mensen de
Markt niet goed oversteken. Veel mensen vragen om
zebrapaden. Vanwege de snelheid zijn er ook klachten over
het verkeerslawaai.
Opheffen voorrangsituatie
De nieuwe route was ontworpen als een voorrangsweg om vooral scholieren duidelijkheid te geven en te
beschermen. Nu blijkt dat de snelheid in het centrum van Oudenbosch te hoog blijft, lijkt het erop dat de
route te aantrekkelijk is voor het autoverkeer. De gemeenteraad wordt dan ook voorgesteld om de
voorrangssituatie op het traject Ste Bernaertsstraat – Markt op te heffen.
Bloemzuilen voor de basiliek
Om de snelheid nog meer te laten dalen, wordt voorgesteld om voor de basiliek bloemzuilen te plaatsen.
Op deze manier lijkt de weg daar smaller.
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Zebrapaden
Over het algemeen horen volgens de landelijke richtlijnen geen zebrapaden thuis in een 30km-gebied.
De lage snelheid zou genoeg moeten zijn om veilig over te steken. Aan de gemeenteraad wordt nu
voorgesteld om toch drie extra zebrapaden aan te leggen bij de Zandeweg (ter hoogte van het
tankstation), in de Pastoor Hellemonsstraat en de Markt bij de basiliek.
Extra snelheidsremmende maatregelen
Hiernaast wordt voorgesteld om op vijf kruisingen (Franciscuslaan-Ste Bernaertsstraat, St. AnnastraatMarkt, Pastoor Hellemonsstraat-Markt, Fenkelstraat-Markt en Molenstraat-Zandeweg) plateaus aan te
leggen, op het wegdek een 30- en 50-km markering aan te brengen en extra smiley’s te plaatsen.
Eenrichtingsverkeer
De raad wordt voorgesteld geen eenrichtingsverkeer in te stellen, omdat dit leidt tot hogere snelheden
en meer verkeersdrukte in de omliggende straten. Ook het verkeer neemt hiermee niet af.
Regenboogzebrapad
Aan het gemeentebestuur is een petitie overhandigd voor het maken van een zogenaamd
regenboogzebrapad. Het aanleggen van een zebrapad recht voor de basiliek is niet veilig, omdat dit
zebrapad dan uitkomt bij de parkeerplaats voor het laden en lossen. Ook vindt het college dat een
regenboogzebrapad niet helemaal past bij de huidige inrichting met bakstenen. Omdat het college het
initiatief om een regenboogzebrapad aan te leggen wel heel goed en belangrijk vindt, stelt het de raad
voor om twee regenboogzebrapaden aan te leggen bij de entrees van de kern Oudenbosch. Hier worden
de regenboogzebrapaden aangebracht op het asfalt. Er komt dan een regenboogzebrapad bij de
Bosschendijk tussen de rotondes aan de Velletriweg en de Zouavenlaan en een regenboogzebrapad
aan de Zandeweg tussen de kruising bij de Molenstraat en de rotonde bij de Spuilaan. De bestaande
zebrapaden worden daar omgebouwd.
Overige ingebrachte punten
Tenslotte zijn nog een aantal door inwoners ingebrachte punten in het raadsvoorstel meegenomen.
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Planning
De gemeenteraad neemt het definitieve besluit. Het raadsvoorstel wordt behandeld in de
commissievergadering van 12 juni en in de raadsvergadering van 27 juni. Beide vergaderingen zijn
openbaar. U kunt beide vergaderingen bijwonen op de publieke tribune. Tijdens de commissievergadering kunt u, indien u dit wilt, uw mening laten horen door gebruik te maken van het
inspreekrecht.
De agenda's en vergaderstukken vindt u vanaf zaterdag 25 mei op www.halderberge.nl. Ook publiceren
we de agenda’s in de Halderbergse Bode. Na de vergadering kunt u per agendapunt de geluidsopname
beluisteren.

Contactpersonen
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met 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.

