
 

 

 

 

 

 

 
 

‘s-Hertogenbosch, 25 maart 2021 
 
Aan het college van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant  
Postbus 90151 
5200 MC ‘s-Hertogenbosch 
  
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 30 van het Reglement van Orde 
 
Betreft: reconstructie N640 
   
Geacht college,  
 
Op 11 december 2020 heeft de CDA-fractie uw antwoorden ontvangen op de eerder door ons gestelde  
schriftelijke vragen.  
Naar aanleiding van deze antwoorden, de gesprekken met aanwonenden van deze weg en de vergadering van 
de gemeenteraad Halderberge op 11 maart 2021 hebben wij de aanvullende vragen: 
 

- Tijdens de vergadering van 11 maart hebben de omwonenden nogmaals gepleit voor een rotonde (ter 
hoogte van de Kruisstraat), de provincie kiest voor een oplossing met middengeleiders en een dubbele 
oversteek. 

o Waarom kiest de Provincie voor deze oplossing? 
o Is de mogelijkheid voor een rotonde op deze locatie onderzocht? 
o Is het fysiek mogelijk om een rotonde aan te leggen ? 
o Wat zijn de gevolgen voor de begroting ? 

 
- Over 4-5 jaar wordt er in de gemeente Etten-Leur een nieuwe woonwijk (600 - max 1800 woningen) aan 

de kant van gemeente Halderberge gerealiseerd 
o Is deze nieuwe wijk meegenomen in het verkeersmodel BBMA2018 ? 
o Kunt u (onderbouwd) aangeven wat de gevolgen zijn qua verkeersbewegingen over de N640  

richting Halderberge ? 
 

- In den lande (bijvoorbeeld in Gelderland N348 Spankeren N348 Eefde Gorssel) zijn verschillende pilots 
waar de snelheid tijdelijk (ca. 1 jaar) van 80 km/u naar 60 km/u wordt gebracht, zonder dat er 
aanpassingen aan de inrichting van de weg worden gedaan. De resultaten van deze pilots zijn positief:  

o De gemiddelde snelheid gaat met 11-14 km/u naar beneden 
o Het verkeersbeeld is rustiger  → positieve gevolgen voor de verkeersveiligheid 

Waarom zouden we ook op het traject (Kruisstraat – kom Hoeven) geen pilot starten om dit te 
verkennen? 
 

- Welke extra acties qua verkeersveiligheid en leefbaarheid zijn er in het huidige Plan opgenomen ten 
opzichte van de eerder gepresenteerde plannen in december 2019 in oud-gemeentehuis Etten-Leur, 
naar aanleiding van het afgesloten Bestuursakkoord van mei 2020, waarin de N640 door u als college 
expliciet wordt genoemd ?    

 
 
 
Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat hartelijk bedankt. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de CDA-fractie, 
 
Coen Hendriks 


