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Geachte leden en duoburgerleden,
Op 30 maart 2015 heeft mevrouw Govers-Bariëls ons schriftelijke vragen gesteld over Smitsvest S Veiligheid fietsers
rondom 't Rijks. Op 7 april 2015 heeft ons via de griffie de aanvullende vraag over hetzelfde onderwerp van dhr. J.
Moerkerken bereikt. Graag beantwoorden wij in deze brief uw vragen als volgt.
Vraag 1:
Hoeveel extra autobewegingen verwacht u op de Burg. Stulemeijerlaan als gevolg van de afsluiting van het Smitsvestje
voor autoverkeer?
Antwoord:
Gemiddeld maakten ca. 1.500 motorvoertuigen per etmaal gebruik van de Smitsvest. Op basis van het verkeersmodel
van Bergen op Zoom kan worden geconcludeerd dat ongeveer tweederde van deze motorvoertuigen een herkomst of
bestemming hadden in de directe omgeving (bijvoorbeeld bewoners Rijtuigweg en Dubbelstraat). De overige
motorvoertuigen waren dus doorgaand (sluip)verkeer, ongewenst op 30 km/uur-straten. Voor het bestemmingsverkeer
is, voordat de Smitsvest werd afgesloten, de nieuwe verbinding met de Van Konijnenburgweg gerealiseerd. Verder is
de route via de Rijtuigweg - Burg. Stulemeijerlaan natuurlijk ook beschikbaar voor dit bestemmingsverkeer.
Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat als gevolg van het afsluiten van de Smitsvest ongeveer 750-1.000
motorvoertuigen per etmaal extra van de Burg. Stulemeijerlaan gebruik maken. Voorde afsluiting van de Smitsvest
reden op de Burg. Stulemeijerlaan ongeveer 7.000 motorvoertuigen per etmaal (telling 2013). Als gevolg van het
afsluiten van de Smitsvest is de hoeveelheid verkeer op de Burg. Stulemeijerlaan dus toegenomen met ca. 1 Q Zo á
^5%.
0

Vraag 2:
Heeft u een beeld van het aantal studenten dat dagelijks de Burg. Stulemeijerlaan oversteekt om van en naar de
lesruimten aan de Rijtuigweg te gaan? Over hoeveel bewegingen gaat dat dan?
Antwoord:
Aan 't Rijks is gevraagd hoeveel leerlingen dagelijks oversteken over de Burg. Stulemeijerlaan. Het zou gaan om ca.
1.000 studenten in de ochtend en in de middag en hiernaast nog ca. 400 per leswissel. Dit zijn overigens zowel
overstekers naar de lesruimten aan de Rijtuigweg, als overstekers van en naar de bushalte.
Vraag 3:
Is erbij de aanleg/ontwerp van plan Schelde Vesting rekening gehouden met 't Rijks?
Antwoord:
Ja, er is rekening gehouden met 't Rijks.

Vraag 4 (aanvullend):
Wil het college in overleg treden met 't Rijks teneinde te bevorderen dat bij het oversteken door scholieren ook
rekening wordt gehouden met een redelijke doorstroming van het overig verkeer, waarbij een suggestie kan zijn
scholieren een taak te geven als klaar-overs?
Antwoord:
De Burg. Stulemeijerlaan is een van de ontsluitingsroutes van het centrumgebied, maar heeft op stedelijk schaalniveau
geen belangrijke stroomfunctie. Hoewel de hoeveelheid overstekende scholieren op sommige momenten erg groot is,
is de gemiddelde wachttijd voor voertuigen op de Burg. Stulemeijerlaan relatief beperkt. Het soms moeten wachten op
overstekende voetgangers hoort bij een centrumstedelijke gebiedsontsluitingsweg. Vooreen aantal centrumstedelijke
gebiedsontsluitingwegen, waaronder de Burg. Stulemeijerlaan is het zelfs ongewenst dat de doorstroming voor het
autoverkeer wordt geoptimaliseerd, aangezien dit het effect zal hebben dat doorgaand verkeer door het centrum zal
rijden. Doorgaand verkeer moet echter gebruik maken van de Randweg. Dit kan worden bevorderd doordat deze route
sneller is dan een centrumstedelijk alternatief. Het college acht het dus op dit moment niet nodig op dit punt
maatregelen te nemen ter bevordering van de doorstroming van het autoverkeer op de Burg. Stulemeijerlaan.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Desgewenst kunt u voor verdere
informatie contact opnemen met mevrouw A.M.A. Vrijenhoek-de Vries, hoofd afdeling Stedelijke Ontwikkeling
(AMA.Vriienhoek@bergenopzoorn.nl Z 0164 - 277 657).
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders,
namens het college,
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