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Geacht college,

Bij de fractie van Lijst Linssen komen klachten binnen over de verkeersdrukte op de
Halsterseweg in Halsteren. Met name ter hoogte van de ingang van Intratuin loopt het
verkeer vast. Intratuin is zeer succesvol en trekt klanten uit de wijde omtrek. Met name
op de zondagen komen veel bezoekers met de auto en loopt het parkeerterrein van
Intratuin vol. Auto’s staan stil op de Halsterseweg en wachten geduldig om het
parkeerterrein van Intratuin op te kunnen rijden met als gevolg dat het verkeer vast
loopt en wel in die mate dat op piekmomenten auto’s aansluiten op de Randweg om de
overvolle Halsterseweg op te kunnen rijden. Vanuit Vogelenzang staat het verkeer op
de rotonde al stil.
Lijst Linssen heeft bewoners op de Halsterseweg gesproken en vernam dat deze
drukte vroeger alleen enkele weken voor de kerst was, maar dat deze drukte nu al eind
oktober is begonnen en zo elke zondag tot de kerst blijft duren. Bewoners kunnen op
die piekmomenten nauwelijks met hun eigen auto weg.
Het succes van Intratuin heeft de plannen van de gemeente ingehaald. In het verleden
is al gesproken over een voorsorteerstrook op de Halsterseweg aan te leggen naar
Intratuin en een vrij liggend fietspad voor beide richtingen aan de overkant van de
Halsterseweg aan te leggen. Intratuin heeft zich ook altijd meewerkend en
meedenkend opgesteld naar de gemeente.
Ook nu staat Intratuin open om samen met de gemeente mee te denken en te helpen
om de doorstroom op de Halsterseweg te bevorderen. Mogelijk door op
piekmomenten een verkeersregelaar in te zetten om het verkeer door te sturen
wanneer het parkeerterrein vol is. Intratuin heeft ook ingezet op een groter
parkeerterrein, maar dit is helaas via een bezwaren procedure geblokkeerd.
Er zijn nog vier drukke zondagen te gaan tot de kerst en Lijst Linssen wil dan ook
graag van het college weten of:
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-

Zij op de hoogte is van de drukte op de Halsterseweg op zondagen ter hoogte
van Intratuin, waarbij de doorstroming van het verkeer op piekmomenten
volledig geblokkeerd raakt;

-

Zij bereid is om op zeer korte termijn met Intratuin te overleggen om passende
maatregelen te nemen met als doel de beschreven verkeersopstoppingen aan te
pakken. Intratuin heeft aangegeven hiervoor open te staan.

-

Zij aan kan geven indien dit het geval is welke maatregelen genomen gaan
worden zowel op de korte als de lange termijn betreffende dit gedeelte van de
Halsterseweg te Halsteren. Lijst Linssen gaat er van uit dat deze maatregelen
integraal deel uit maken van de herinrichting van de Halsterseweg.

Wijze van beantwoorden: schriftelijk cf.ex.art.39 van het RvO.
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