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Onderwerp

Kruispunt Zuiddijk-N285 bij Langeweg
Datum

12 maart 2019
Ons kenmerk

Geachte mevrouw De Hoon,

C2240264/4482619
Uw kenmerk

Bij brief van 15 februari 2019, ingekomen op 18 februari 2019, heeft u namens
de CDA fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

M.J.A.J. (Mike) Schoenmaker

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 680 86 78

1. Bent u bekend met het kruispunt op de provinciale weg N285 bij het dorp
Langeweg?

Email

Antwoord: Ja.

Bijlage(n)

mschoenmaker@brabant.nl
-

2. Bent u het met het CDA eens dat op dit kruispunt sprake is van een onveilige
verkeerssituatie, veroorzaakt door (te) hard rijden, verkeersdrukte en het
ontbreken van veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers?
Antwoord: Of en in welke mate er sprake is van een verkeersonveilige situatie
ter hoogte van het kruispunt Zuiddijk – N285 onderzoeken we in het kader van
een planstudie naar het traject Klundert – Breda. We zijn voornemens de studie
dit kalenderjaar te starten.
Over enkele kortetermijnmaatregelen zijn we momenteel al in gesprek met de
gemeente Moerdijk en de Wijkvereniging Langeweg. Het verbeteren van de
oversteekbaarheid van de weg voor fietsers en voetgangers is één van de
gespreksonderwerpen.

3. Bent u bereid om op korte termijn met de gemeente Moerdijk in gesprek te
gaan over het nemen van maatregelen die de verkeersveiligheid ter plekke
structureel verbeteren?
Antwoord: Met de gemeente Moerdijk zijn we al in gesprek over
kortetermijnmaatregelen. De voornoemde planstudie voeren we zoals altijd uit in
overleg met alle belanghebbenden. Naast de gemeente Moerdijk betrekken we
onder andere de gemeente Drimmelen, belangenorganisaties en de omgeving.

4. Indien ja, welke mogelijkheden ziet u daartoe? Zouden een rotonde of ‘slim
stoplicht’ een oplossing kunnen zijn?
Antwoord: Op basis van de resultaten van de planstudie maken we gepaste
keuzes.
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5. Bent u bereid om indien nodig financieel bij te dragen, daar de N285 een
provinciale weg betreft die onder uw verantwoordelijkheid valt?
Antwoord: Ja. De planstudie voeren we voor onze rekening uit. Afhankelijk van
de planstudieresultaten en de keuzes die we daarover samen met de betrokken
belanghebbenden maken, volgt een financiële verdeling. Dit geldt ook voor de
eventuele kortetermijnmaatregelen.

6. Kunt u toezeggen Wijkvereniging Langeweg proactief te informeren over uw
visie op de situatie en de vereniging te betrekken bij de acties die u en/of de
gemeente Moerdijk wel/niet ondernemen?
Antwoord: Ja, we betrekken onze omgeving altijd in onze projecten. Namens de
gemeente Moerdijk kunnen we geen toezeggingen doen.

7. Hoe staat u tegenover het openen van een provinciaal loket/meldpunt
Gevaarlijke verkeerssituaties op provinciale wegen?
Antwoord: We beschikken al over een dergelijk loket; het Brabantloket. Bij het
Brabantloket kan iedereen een melding indienen, ook over verkeerssituaties op
onze wegen. We hebben in 2018 voor provinciale wegen een specifiek digitaal
meldingformulier ontwikkeld. Met dat formulier kan iedereen een melding
indienen over provinciale wegen. Verkeersveiligheid is een specifiek thema in
dat formulier.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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