
  

 

 

 

 

 
 

‘s-Hertogenbosch, 16 februari 2019 
  
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: kruispunt Zuiddijk-N285 bij Langeweg 
   
Geacht college, 
 
Het kruispunt Zuiddijk-N285 bij het dorp Langeweg en het traject Langeweg-Zevenbergen op 
de provinciale weg N285 staan bekend als gevaarlijk. Hardrijders, verkeersdrukte en het 
ontbreken van veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers zorgen al jarenlang 
voor een onveilige verkeerssituatie en ongevallen. 
 
Na de eerder voorgestelde tijdelijke maatregelen, zoals het aanbrengen van een brede 
middengeleider i.p.v. de linksafstrook, een verlengd inhaalverbod, een visuele versmalling 
van de rijbaan met palen, het openstellen van het zuidelijk fietspad richting Zevenbergen 
voor fietsers in beide richtingen én beperking van de maximumsnelheid tot 60km/u, vindt het 
CDA dat het tijd is om het kruispunt structureel veiliger te maken.  
 
Daartoe hebben wij voor u de volgende vragen: 
 
1. Bent u bekend met het kruispunt op de provinciale weg N285 bij het dorp Langeweg? 
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? 

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? 

4. Indien ja, welke mogelijkheden ziet u daartoe? Zouden een rotonde of ‘slim stoplicht’ een 
oplossing kunnen zijn? 

5. Bent u bereid om indien nodig financieel bij te dragen, daar de N285 een provinciale weg 
betreft die onder uw verantwoordelijkheid valt? 

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? 

7. Hoe staat u tegenover het openen van een provinciaal loket/meldpunt Gevaarlijke 
verkeerssituaties op provinciale wegen?  

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


