Aan het College van Burgemeester en Wethouders.
Parklaan 15
4730 AA Oudenbosch.
Hoeven, 2 juli 2015.
Betreft: Art. 38 Brief inzake Verkeersituatie Bovendonksestraat ( 2e gedeelte) te Hoeven.

Geacht College.
Al enkele malen is onze fractie geconfronteerd met onrust/zorg van omwonenden van de
Bovendonksestraat ( gedeelte Rotonde Julianastraat tot Hertog Janlaan ) over de huidige en
toekomstige verkeerssituatie in hun straat.

Deze situatie is/zal in de nabije toekomst drastisch veranderen door de reeds bestaande situatie en
op handen zijnde wijzigingen.
Wij noemen in dit verband:
-

De ontsluiting van de Arnoutlaan en Hertog Janlaan( bestaande situatie ).

-

De toenemende drukte van de parkeerplaats bij de Parrestee.

-

De nieuwe ontsluiting van het korfbalveld en de toegangsweg van de nog te bouwen Brede
School.

-

Een nieuwe toegangsweg van nog te bouwen woningen van plan De Hofstede. Hierdoor zal
over een afstand van nog geen 50 meter een 4e ontsluiting op de Bovendonksestraat
plaatsvinden!

-

Een toenemende drukte van de nieuwbouwwijk Opperstraat richting het centrum.

-

Een mogelijke toename van sluipverkeer A 58 naar A 17 na realisatie Rondweg Oudenbosch.

Deze weg was oorspronkelijk bestemd als ontsluitingsweg voor de kern Hoeven. Door nieuwe
ontwikkelingen zijn daar vele functies meer- en dus ook meer verkeer en overlast – bijgekomen.
De omwonenden hebben hierover ook bij de gemeente meerdere keren aan de bel getrokken. Tot
op heden hebben zij het gevoel niet gehoord te worden.

Ondanks gewijzigde situaties is er tot op heden geen enkele wijziging gekomen in de reeds bestaande
verkeerssituatie waardoor de overlast en verkeersonveiligheid enorm is toegenomen!

In dit verband hebben wij de volgende vragen:
-

Is het college het eens met de door ons geschetste huidige en toekomstige verkeerssituatie?

-

Is het college het met de bewoners eens dat de verkeersintensiteit van dit gedeelte van de
Bovendonksestraat enorm is/zal gaan toenemen waardoor ook de overlast en onveiligheid
toeneemt ?

-

Is het college bereid hiervoor passende maatregelen te nemen en deze aan de gemeenteraad
voor te leggen?

-

Is het college bereid hierover met de omwonenden in gesprek te gaan om tot passende
oplossingen te komen?

-

Binnen welke termijn kunnen de bewoners hierover oplossingen tegemoet zien?

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet
Jan Zagers
Progressief Halderberge.

