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Geacht college,
In februari 2018 hebben wij een brief geschreven over het knelpunt Bredasestraat/Oude
Stationsweg. De veiligheid van burgers komt daar in het geding door een onoverzichtelijk uitzicht
vanuit de Oude Stationsweg. Vorig weekend werd weer bevestigd dat er acute verandering nodig is
na aanleiding van een zoveelste auto ongeluk waarbij meerdere auto’s betrokken zijn geraakt.
Wonder boven wonder zijn er geen gewonden gevallen aangezien het voertuig uiteindelijk aan de
andere kant van het fietspad belandde door de kracht van de snelheid van de botsing.
Op antwoord op onze brief werd aangegeven dat er een klankbordgroep bezig is om deze
problematiek op te pakken. Onderzoeksbureau Goudappel Coffeng zou de opgehaalde
maatregelen uitwerken en bespreken met het college. Daarna werd er een volgende
klankbordgroepbijeenkomst georganiseerd. We zijn nu anderhalf jaar verder en er is in de praktijk
nog geen vooruitgang geboekt.
Wij maken ons ernstig zorgen over de urgentie die het college aan het probleem geeft aangezien
dit in het centrum van Bergen op Zoom een buitengewoon druk verkeerspunt is.
Graag willen wij aansluitend ook aandacht vragen over de kruispunten die daar in de buurt ook voor
een slechte doorstroming zorgen. Dit zijn de kruispunten Stationstraat/Wassenaarstraat,
Burgemeester van Hasselstraat/van Dedemstraat en Jacob Obrechtlaan/Zuid-Oostsingel (zie
bijlage afbeelding). Het zou een mooi initiatief zijn om deze belangrijke en drukke kruispunten
gecombineerd aan te pakken.
Op grond van artikel 36 van ons reglement van orde stellen wij u de volgende vraag:




Wat is de status van het proces van de klankbordgroep om over te gaan tot actie om het
kruispunt veiliger te maken?
Op welke termijn kan er aan de slag worden gegaan met een nieuwe verkeerssituatie bij de
kruising van de Bredasestraat en de Oude Stationsweg?
Hoe denkt het college over de andere drie kruispunten om hier aanpassingen voor te
realiseren?

Graag schriftelijke beantwoording binnen 30 dagen.
Met vriendelijke groet,
Rik Simons
Raadslid GBWP

Aydin Akkaya
Fractie Voorzitter GBWP
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