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Geachte heer Hoekstra,
In uw brief van woensdag 23 januari 2013 stelt u ons vragen over de ontsluiting van de Bergse Plaat.
Graag beantwoorden wij hieronder uw vragen als volgt.
Vragen
Vraag 1. Deelt u de zorgen en mening van de VVD over de combinatie van calamiteiten en één ontsluitingsweg op het
noordwestelijke deel van de Bergse Plaat.
Antwoord:
De gekozen ontsluitingsstructuur is een gevolg van de bijzondere ligging van de wijk op een landtong, die maar aan
een zijde aanhaakt op het stedelijke verkeerwegennet. De andere zijde van de woonwijk grenst aan het natuurgebied.
Bovendien zijn de geluidseffecten van verkeer op de woningen mede bepalend geweest (wet Geluidhinder) voor de
verkeershoofdstructuur, waarbij de Laan van Hildemisse niet doorgetrokken kon worden. Overigens kunnen wij uw
zorgen niet onderschrijven. Bij calamiteiten zijn er voldoende mogelijkheden om de Bergse Plaat op meerdere wijze te
verlaten (zie hiervoor vraag 3).
Vraag 2. Hoe moet het Politie Keurmerk Veilig Wonen, dat spreekt over minimaal twee ontsluitingen op 500 woningen,
worden geïnterpreteerd voor het noordwestelijke deel van de Plaat? Rekening houdend met de volledige
stedenbouwkundige opzet van de wijk.
Antwoord:
Het Politie Keurmerk Veilig Wonen geeft een aanbeveling van minimaal twee ontsluitingen op 500 woningen bij
nieuwbouw. Wij vinden dit een goed streven voor nieuwe situaties, maar voor bestaande situaties is dit niet altijd
mogelijk.
Vraag 3. Kunt u aangeven op welke wijze de bereikbaarheid snel kan worden hersteld bij kleine en grote calamiteiten?
Antwoord:
De verkeersongevallencijfers geven aan dat de Bergse Plaat de verkeersveiligste wijk van de gemeente is, waar zeer
weinig ongevallen voorkomen. De kans dat de Laan van Reimerswaal onbereikbaar is op beide rijstroken is zeer
gering. Mocht dit onverhoopt wel het geval zijn, dan kan de bussluis aan de Orisant zeer snel beschikbaar gesteld
worden voor autoverkeer en/of hulpdiensten. Bovendien zijn er als echt de nood aan de man is, nog diverse
(dubbelzijdige) fietspaden tussen het oostelijke en westelijke deel van de Plaat, die in geval van een stremming van de
rijbanen, door reddingvoertuigen kunnen worden gebruikt.
Wij vertrouwen erop hiermee uw brief correct te hebben beantwoord.

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Mevr. mr. H. van
Blitterswijk, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277500.

Hoogachtend,
het college van burgemeesteren wethouders van Bergen op Zoom,
seprêtaris, / ,
burgemeester,

§vr. mr. A.C. Spindler

