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Onderwerp: Vragen ex artikel 35 Reglement van Orde mbt verkeersveiligheid N285 en

Al7

Geachte heer Wozniak,
U heeft de volgende vraag c.q. vragen ex artikel 35 Reglement van Orde op 2 mei2017 met
betrekking tot verkeersveiligheid N285 ter hoogte van Langeweg en stuifzand over de 417
aan het college van burgemeester en wethouders gesteld:
1. Wilt u er nu nogmaals en met klem bij de provincie op aandringen de juiste verkeersmaatregelen te treffen voor de kern Langeweg, waardoor het dagelijks oversteken weer
veiliger wordt en de verkeerssnelheid op een natuurlijke wijze wordt teruggebracht?
Wilt u ook de locatie nabijde Zwaluwhoeve noemen (rotonde Oostrand). Hier vinden nu
ook regelmatig flinke aanrijdingen plaats?
Naar nu blijkt is er een grote berg zand pal langs de 417 gelegd. Deze geeft bij wind een
enorme zandverstuiving over de snelweg. Deze wolk ontneemt letterlijk het zicht, zoals
gisteren is geconstateerd. ls deze af te dekken, zodanig dat dit stuiven geen gevaarlijke
proporties meer aan neemt?
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Het antwoord op bovengestelde vraag c.q. vragen luidt:
1. We zijn samen met de werkgroep verkeer van de dorpstafel Langeweg reeds in gesprek
met de provincie Noord-Brabant over de verkeersveiligheid van de kruising N285 met de
Kloosterlaan en de Hamseweg. Hierbij is ingezoomd op de snelheid en de oversteekbaarheid deze kruising. De provincie heeft hiervoor een quick scan uit laten voeren. We gaan
met de provincie in overleg om de uitkomsten van dit onderzoek te bespreken en kaarten
hierbijook het recente ongeval bij Langeweg aan.
Op basis een registratieprogramma kunnen we stellen dat er tussen 2OO7 en 2015
verscheidene ongevallen op het wegvak tussen Langeweg en de rotonde Oostrand
hebben plaatsgevonden. Wij zullen daarom ook hier aandacht voor vragen bij de
provincie.
Dit valt onder de verantwoordelijkheid van het Havenbedrijf Moerdijk. Het probleem is
bekend bij hen en heeft hun aandacht. Zij z¡n actief bezig om tot oplossingen te komen.
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