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Beste leden en burgerleden,
Op 19 januari 2018 hebben wij u, mede naar aanleiding van de Motie Chauffeursvoorzieningen (RM017-0071) van 25
oktober 2017, geïnformeerd over het Plan van Aanpak Vrachtwagen parkeren A4 - A58. De uitvoering van deze aanpak
is voorzien in 2018. Op 19 september 2018 is er een regionale mijlpaal, daarover willen wij u met deze brief graag
informeren.
De gemeente Bergen op Zoom is één van de initiatiefnemers als het gaat om het zoeken naar een oplossing voor de
vrachtwagenchauffeurs door het aanbieden van kwalitatief goede alternatieven om 's nachts te kunnen overnachten.
Daarvoor is de samenwerking met diverse partijen, zowel lokaal als regionaal gezocht. Tijdens de vergadering van de
regio Commissie van Advies (CvA) Mobiliteit op 13 juni 2018 is overeengekomen om tot een intentieovereenkomst te
komen. Op woensdag 19 september 2018 ondertekenen de Regio West-Brabant, Provincie Noord-Brabant, de negentien
West-Brabantse gemeenten, transport en logistieke sector, havenbedrijf Moerdijk en politie de intentieovereenkomst
“Vrachtwagen parkeren in West-Brabant”. De partijen spreken in deze overeenkomst af een inspanningsverplichting
(stimuleren en participeren) te leveren om de overlast en overbelasting op te lossen door (samen met private partijen)
een West-Brabant dekkend netwerk van goed functionerende parkeer- en verblijfsvoorzieningen te realiseren. De
provincie Noord-Brabant brengt deze intentieovereenkomst daarna in tijdens het BO-MIRT-goederencorridors, als
onderdeel van de Brabantse aanpak in hetgoederencorridorprogramma.
Ondertekening van de intentieovereenkomst is een belangrijke stap in het vastleggen van de samenwerking van de
partijen en commitment uitspreken. Daarnaast vormt de overeenkomst het vertrekpunt voor het maken van afspraken
tussen partijen met het oog op het integraal oplossen van de parkeerproblematiek voor vrachtwagens in West-Brabant op
het hoofdwegennet, het onderliggend wegenneten bedrijventerreinen.
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Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u over deze brief nog vragen hebben, dan kunt u
contact opnemen met mevrouw N. Peers. Zij is bereikbaar via N.Peers@bergenopzoom.nl of telefonisch via 0164277544.
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