Betreft: Aanpak onveilige kruising Halsterseweg bij ‚Villa Nova’
en Zoomdam

Geacht College,
De PvdA maakt zich zorgen over de onveilige verkeerssituatie bij de
Noordzijde Zoom. Andere partijen, zoals Lijst Linssen hebben
recentelijk hier ook al aandacht voor gevraagd. Sinds de
parkeervergunningen uitgebreid zijn tot de Zuidzijde Zoom worden er
hier overdag meer auto’s van niet-bewoners geparkeerd en is de
parkeerdruk toegenomen. Daarbij constateren we dat er ook
regelmatig sloopauto’s in het begin van de straat geparkeerd worden.
Hierdoor moeten de bewoners hun auto op de stoep parkeren omdat
er verder geen plaats is en lopen zo het risico om een bekeuring te
krijgen.
Zeer zorgelijk is de verkeerssituatie op de kruising met de
Halsterseweg, ter hoogte van Villa Nova en de Zoomdam. Hier komt
het verkeer vanuit vijf richtingen samen en zeker als hordes naar
school gaande of uit school komende scholieren (gezellig met elkaar
kletsend, telefonerend enz. enz.) deze kruising passeren, ontstaan er
regelmatig gevaarlijke situaties die geleid hebben tot (bijna)
aanrijdingen. Zeker nu met het donkere weer, met vallende bladeren
en gladheid, is het er voor overstekende en passerende fietsers erg
gevaarlijk. Bovendien neemt de intensiteit van het (fiets)verkeer toe
met de nieuwe snelfietsverbinding over het Garnizoenspad.
Er zijn enkele jaren geleden plannen geweest om de verkeerssituatie
hier te verbeteren door een rotonde aan te leggen. Hierover hebben
omwonenden nog een informatiebrief ontvangen maar verder is het
sindsdien angstvallig stil gebleven rondom de voorgenomen
herinrichting. Terecht is er nu aandacht voor de situatie bij de
Steenbergseweg/Schoolstraat aan de Halsterse zijde maar de aanpak
van de weg bij ‚Villa Nova’ mag zeker niet vergeten worden!
De PvdA-fractie vraagt het College:

* Hoe is de stand van zaken rondom de herinrichting van de kruising
bij ‚Villa Nova’ ?
* Gaat de rotonde hier nog door? Of is er sprake van andere
verkeersmaatregelen?
* Hoe worden de omwonenden en andere betrokkenen (oa scholen)
hierover geïnformeerd?
Graag ontvangen we schriftelijk antwoord binnen 30 dagen, conform
de art 39-procedure van onze raadsverordening.
Met vriendelijke groet,
Han Verbeem
fractiesecretaris PvdA Bergen op Zoom

