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Beste leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,
In de commissievergadering van 21 september 2016 is aangegeven dat een informatiebijeenkomst in voorbereiding is
met betrekking tot de oplossingsrichting voor het kruispunt Steenbergseweg - Schoolstraat- Wouwseweg te Halsteren.
Graag informeer ik u nader over dit onderwerp
Keuzemogelijkheden kruispunt
Op dit moment is de kruising geregeld met een verkeerslichtinstallatie. Omdat deze aan vervanging toe is wordt
standaard een analyse gemaakt of deze installatie moet worden vervangen of dat andere oplossingen mogelijk zijn. Uit
een eerste analyse door een externe deskundige is gebleken dat zowel de variant met verkeerslichten als een variant
met rotonde verkeerstechnisch gezien mogelijk zijn.
Kosten
Voor het vervangen van de verkeerslichten is budget beschikbaar. Voor de variant van de rotonde is een globale raming
opgesteld. De rotonde kan weliswaar rekenen op een provinciale subsidie maar vergt desondanks een extra investering
van 184.000 euro waarvoor geen dekking aanwezig is. Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit een globale raming is
geweest om een keuze te kunnen maken in de voorliggende oplossingen.
Besluit college april 2016
Het college heeft in haar vergadering van 5 april besloten geen aanvullende middelen beschikbaar te stellen voor de
realisatie van een rotonde.Het is daarom ook dat geen verdere verdieping heeft plaatsgevonden naar de inpassing van
de rotonde.
Reactie op besluit van college
Tijdens de behandeling van het beleidskader is naar aanleiding van bovengenoemd besluit is door verschillende partijen
gevraagd nogmaals de mogelijkheden te onderzoeken om toch een rotonde te realiseren op de genoemde kruising.
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Nader onderzoek
Dit is aanleiding geweest om een nadere analyse uit te laten voeren. Dit onderzoek zal meer inzicht geven in:
• Verkeerstechnische aspecten
• Bijkomende werkzaamheden nutsbedrijven
• Beschikbare en benodigde ruimte (bovengronds en ondergronds)
• Kostenraming
Informatieve bijeenkomst
Als de resultaten van het nader onderzoek gereed zijn (verwachting eind oktober) willen we de resultaten van het
onderzoek graag met u delen en toelichten . Dit kan in een aparte bijeenkomst, maar wellicht ook aansluitend in de
commissie Stad en Ruimte, of aansluitend in de beeldvormende vergadering 1. Wij zullen in overleg met de griffie kijken
wat de mogelijkheden daarvoor zijn in de maand november 2016.
Indien u ' ar aanleiding van deze brief nog vragen heeft kunt u contact opnemen met dhr. P.A.C. Bogers,
afdelingsÎ anager Realisatie en Beheer. Hij is bereikbaar op 0164 - 277699.

Met vriendelijke groet,
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