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Beste leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,
Hierbij verstuur ik u, zoals toegezegd in de commissievergadering van de commissie Stad & Ruimte van 12 april 2017 de
presentatie van het ontwerp rotonde Steenbergseweg. In de vergadering is afgesproken dat u binnen twee weken een
reactie zou kunnen geven op het ontwerp en de presentatie.
Het ontwerp zal op korte termijn worden besproken met bewoners en belanghebbenden. Een datum voor de
informatiebijeenkomst is nog niet gepland. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben op het gepresenteerde ontwerp,
dan kunt u deze ook op de informatieavond aan ons laten weten.

Met vriendelijke groet,
Dhr. PAM. van der Velden
Wethouder.

Bijlage:

presentatie ontwerp - Cie S&R 12 april 2017.pdf

Jacob ObrechUaan 4
4611 AR Bergen op Zoom
E stadskantoor@bergenopzoom.nl

Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
t www.bergenopzoom.nl

T140164
F (0164) 24 53 56
KvK 20169091

B nv BNG rek. nr. 26.50.00.942
B IBAN: NL41BNGH 0265000942
B BIC: BNGHNL2G

Rotonde Steenbergseweg

Presentatie ontwerp aan de
Commissie Stad & Ruimte
12 april 2017

Uitgangspunten

• Ontwerpuitgangspunten rotonde binnen bebouwde kom vanuit het CROW

• Fietsers en voetgangers steken in de voorrang over met doorgetrokken fietspaden
en zebrapaden.
• Rekening houden met aansluitingen fietsverkeer. Tweerichtingsverkeer voor de fiets
vanuit Lidl en Parallelweg, overige aansluitingen eenrichtingsverkeer voor de fiets.
• Fietsoversteken zijn overal in een richting
• In het ontwerp worden de bushaltes meegenomen. Deze worden toegankelijk
gemaakt voor minder validen en er wordt rekening gehouden met fietsparkeren.
• De Parallelweg kan niet worden aangesloten op de rotonde en/of de Schoolstraat
en wordt daarom afgesloten voor gemotoriseerd verkeer (fietsers kunnen wel door).
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Vervolgproces

•

Het ontwerp wordt besproken met belanghebbenden

•

Het ontwerp wordt zo nodig aangepast naar aanleiding van de inspraak

•

Gesprekken over de benodigde gronden worden opgestart

•

Het voorlopig ontwerp, de reacties uit de inspraak, kostenraming en overige
procedures worden voorgelegd aan de raad. Naar verwachting rond de zomer
2017.

•

Na besluitvorming kan de uitvoering verder worden voorbereid. Onder meer
opstellen Definitief Ontwerp, bestek, aanbestedingsprocedure, inplannen
werkzaamheden, etc.

•

Realisatie is nu gepland voor halverwege 2018. Dit kan nog wijzigen als gevolg
van verwerving, procedures, etc.

