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Geachte heer Dam,
In uw brief van 1 december 2014 stelt u ons vragen over gevaarlijke verkeerssituaties op de vernieuwde Van
Konijnenburgweg ter hoogte van het complex Vissershaven . Graag beantwoorden wij hieronder uw vragen als volgt.
Vragen
1. Het oversteken van de Van Konijnenburgweg levert voor voetgangers problemen op omdat de breedte van de
rijbaan door extra voorsorteerstroken is toegenomen en men niet over deze afstand snel genoeg aan de overkant kan
komen . Twee rijstroken en een voorsorteerstrook moeten overgestoken worden. De oversteekplaats voor voetgangers
is ter hoogte van Praxis/Wagenpleintje. De aanwezigheid van meerdere rijstroken maakt de oversteek onoverzichtelijk
en gevaarlijk. Voetgangers komende vanaf o.m. de weekmarkt en de Kaai steken hier massaal over.
Suggestie: Lijst Linssen heeft kennis genomen van het feit dat de provincie€ 2,6 miljoen uittrekt voor
verkeersveiligheid. Bijvoorbeeld oranje knipperlichten die door overstekende voetgangers geactiveerd worden maken
automobilisten attent op het naderen van een oversteekplaats. Mogelijk zijn verkeerslichten of andere
verkeersremmende maatregelen een optie.
Antwoord :
Wij zijn met u van mening dat de oversteekplaats voor voetgangers en fietsers beter aangeven kan worden. Uw
suggestie nemen wij in die zin over dat we met een betere belijning en verkeersborden de situatie willen verbeteren .
Nu wordt door middel van een onderbroken belijning de oversteekplaats aangeven. Wij zullen op de rijstrook een "zigzag" belijning opnemen, waarmee automobilisten gewaarschuwd worden snelheid te minderen. Tevens zullen wij een
verkeersbord plaatsen met de aanduiding dat er een voetgangersoversteekplaats is.
2. Ter hoogte van Hoppenbrouwers schadehersteller is een fietspad aangelegd dat vanaf de rijbaan van de Van
Konijnenburgweg door personenauto's gemakkelijk in te rijden is en dit wordt ook volop gedaan in beide richtingen . Dit
levert gevaar op voor de fietsers en voetgangers.
Suggestie: Het zou fysiek onmogelijk gemaakt moeten worden voor automobilisten om vanaf de rijbaan van de Van
Konijnenburgweg via het fietspad Hoppenbrouwers en de andere winkels te bereiken. De ruimte om hier in te rijden
moet versmald worden om deze overtreding te doen stoppen. Het fietspad kan ook middels betonblokken van het
voetpad gescheiden worden.
Antwoord:
Ook deze situatie is bij ons bekend. Samen met het autoschadebedrijf hebben we een oplossing bedacht om het
inrijden van auto's over het fietspad te voorkomen. In december is de breedte van fietspad en voetpad versmald. In
januari wordt er een aantal paaltjes geplaatst om het inrijden van auto's te voorkomen.

3. Komende vanaf de Van Konijnenburgweg is er een weg aangelegd tussen Hoppenbrouwers en de Praxis om op de
parkeerplaats te komen van De Zeeland. Deze weg is eenrichting, echter vanaf de parkeerplaats De Zeeland komen
veel personenauto's tegen de richting in toch over deze weg richting Van Konijnenburgweg . Dit maakt de eerder
genoemde kruising nog gevaarlijker.
Suggestie: Vanaf de zijde van de parkeerplaats bij De Zeeland moet extra aandacht komen om deze verbindingsweg
naar de Van Konijnenburgweg niet in te rijden tegen de richting in. Mogelijk een versmalling of verkeersborden aan
beide zijden van deze weg .
Antwoord :
De weg naar en het parkeerterrein bij De Zeeland zijn particulier terrein . Uw vraag en suggestie hebben wij
doorgegeven aan de huidige eigenaar van de weg , Gebouw De Zeeland Bergen op Zoom B.V.
4. De eerder genoemde verbindingsweg tussen de Van Konijnenburgweg en de parkeerplaats van De Zeeland bestaat
uit slechts een rijbaan. Voetgangers lopen over de rijbaan tussen en naast de rijdende auto's en vrachtauto's.
Suggestie: Hier zou een trottoir aangelegd moeten worden .
Antwoord :
De weg naar en het parkeerterrein bij De Zeeland zijn particulier terrein . Uw vraag en suggestie hebben wij
doorgegeven aan de huidige eigenaar van de weg , Gebouw De Zeeland Bergen op Zoom B.V.
5. De parkeerplaats direct naast de Praxis is aan het eind afgesloten. Deze parkeerplaatsen zijn vaak bezet, doch
voortdurend komen nieuwe voertuigen aanrijden om een parkeerplaats te zoeken. Er is nauwelijks ruimte om te keren
en wanneer er nog meerdere auto's staan te wachten loopt de situatie daar volledig vast.
Suggestie: Maak een uitgang om te voorkomen dat het hier regelmatig vast loopt.
Antwoord :
De weg naar en het parkeerterrein bij De Zeeland zijn particulier terrein . Uw vraag en suggestie hebben wij
doorgegeven aan de huidige eigenaar van de weg, Gebouw De Zeeland Bergen op Zoom B.V.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met A.M.A. Vrijenhoek-de
Vries, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277657.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
namens het college,
P.A.M. van der Velden
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