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Geachte raad,
Bij brief van 5 mei jl. hebben wij het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal onze
reactie kenbaar gemaakt met betrekking tot het Voorontwerp bestemmingsplan Kortendijk.
Naar aanleiding van het Inspraak- en overlegrapport Bestemmingsplan Kortendijk maken wij hierbij
uw raad onze zienswijze kenbaar met betrekking tot het ontwerp Bestemmingsplan Kortendijk
Het Inspraak- en overlegrapport bevat met betrekking tot onze inspraakreactie een samenvatting van
onze inspraakreactie en de reactie van B&W hierop. Wij tekenen daarbij het volgende aan.
Inspraakreactie
1.
Er is, ter bevordering van de verkeersveiligheid, een reactie ingekomen voor het instellen van
een inrijverbod op de Krampenloop.
Naar onze mening doet deze weergave van de door ons bij brief van 5 mei 2017 ingebrachte
zienswijze geen recht aan de inhoud van onze bezwaren. Onze inspraakreactie heeft niet alleen
betrekking op het aspect verkeersveiligheid, maar ook op de ontsluiting van de wijk, landschappelijke
aspecten, de (verkeers)functie van de Krampenloop en op de door ons en andere bewoners en
aanwonenden ervaren overlast van het gemotoriseerd verkeer.
Met deze simplificatie van onze inspraakreactie wordt uw raad, die uiteindelijk het bestemmingsplan
vaststelt, ons inziens niet adequaat geïnformeerd over onze reactie.
Beantwoording inspraakreacties
1.
Het instellen van een inrijverbod wordt geregeld via een verkeersbesluit en kan niet in een
bestemmingsplan worden geregeld. De gemeente heeft eerder besloten geen inrijverbod in te stellen
en de indiener van de reactie heeft hiertegen bezwaar aangetekend. Een inhoudelijke reactie op het
bezwaar wordt gegeven in de procedure over het verkeersbesluit.
Het instellen van een geslotenverklaring, uitgezonderd bestemmingsverkeer is één van de opties om
te voorzien in de problemen die wij constateren. Het is een middel, geen doel op zich. De gemeente
dient alvorens tot een geslotenverklaring, uitgezonderd bestemmingsverkeer, over te kunnen gaan
inderdaad een verkeersbesluit te nemen. Wel kan de gemeente, zoals ook in de vorige
bestemmingsplannen voor Sterrebos het geval was de noodzaak, wens of het voornemen daartoe in
een bestemmingsplan vermelden en daartoe beperkende maatregelen voor een weg opnemen.
Ook hierbij geldt dat door de cryptische reactie op onze inspraakreactie uw raad niet adequaat wordt
geïnformeerd over de inhoud en het verloop van de discussie, het standpunt en de onderbouwing
daarvan van beide partijen en het feit dat wij deze kwestie inmiddels hebben voorgelegd aan de
rechter.

Onze zienswijze met betrekking t o t het Bestemmingsplan Kortendijk omvat het volgende, waarbij wij
het gestelde in onze brief van 5 mei 2017 - en de daaraan voorafgaande correspondentie over de
onderhavige problematiek met B&W - hiervan als een Integraal onderdeel beschouwen.
De Krampenloop maakt onderdeel uit van de 30km/h zone die voor alle woonstraten van de wijk
Sterrebos (en de overige buurten in Kortendijk) geldt. Woonstraten hebben een verblijfsfunctie,
hetgeen betekent dat de wegen in dit gebied gebruikt worden voor of ingericht zijn als ruimte waar
men gedurende langere tijd, en niet louter in functie van een verplaatsing, op een kwalitatieve wijze
kan vertoeven. Verblijfsfunctie w o r d t meestal tegenover verkeersfunctie gesteld.
Anders gezegd: het gemotoriseerd verkeer, waarover wij het in dit verband willen hebben, In
woonstraten is per definitie bestemmingsverkeer (NB: Informatie over 30 k m / h zones is als bijlage bij
deze zienswijze gevoegd). Bij de totstandkoming van de wijk Sterrebos is er voor gekozen de
ontsluiting van de wijk te laten plaatsvinden via de Onyxdijk. Deze weg heeft een verkeersfunctie en
is om die reden een 50 k m / h weg. Om dit te bewerkstelligen zou zowel in de Krampenloop als de
Hoge Langendijk een onderbreking worden aangebracht, waardoor het doorgaande karakter van het
gemotoriseerd verkeer zou worden weggenomen. Deze maatregel is wel op de Hoge Langendijk,
maar niet op de Krampenloop uitgevoerd. Tevens zou aan het einde van de woonstraten die gericht
zijn op de Krampenloop een voorziening worden opgenomen, waardoor het alleen voor voetgangers
en fietsers mogelijk zou zijn om van deze verbinding(en) gebruik te maken. Ook deze maatregel is
uitgevoerd.
De Krampenloop is dus bedoeld als verblijfsgebied, maar heeft door het doorgaand (sluip)verkeer
vanuit het buitengebied en de nabij liggende dorpen in de praktijk een verkeersfunctie gekregen. De
getroffen snelheids- en verkeersremmende maatregelen blijken niet te werken. Het doorgaand
gemotoriseerd verdringt het langzaam verkeer en veroorzaakt een grote mate van
verkeersonveiligheid en vormen van overlast (geluid / trillingen). Van een verblijfsfunctie en kwaliteit is allang geen sprake meer. In het Beeldskwaliteitsplan Sterrebos II werd gesproken over de
landschappelijke en ecologische waarde van de waterloop Krampenloop, de daarbij behorende
oevers en bermen met een dubbele bomenrij. Om een natuurlijke overgang van grijs naar groen te
realiseren zijn zelfs speciale eisen gesteld aan de vorm van de woningen aan de Krampenloop (lager
en aflopend t.o.v. de overige bebouwing in de wijk. De verkeersfunctie die de Krampenloop nu in de
praktijk heeft gekregen vormt een obstakel in die natuurlijke overgang.
Wij pleiten e r v o o r dat de ontsluiting van de wijk primair blijft verlopen via de Onyxdijk, dat de
verblijfsfunctie van de Krampenloop alsnog wordt gerealiseerd door het doorgaand gemotoriseerd
(sluip)verkeer te weren en o m dit vast te leggen in het Bestemmingsplan Kortendijk.
Zoals uit onze eerdere correspondentie met de gemeente over deze problematiek blijkt staan wij niet
alleen in ons verzoek, maar w o r d t onze visie onderschreven door alle andere bewoners en
aanwonenden van de Krampenloop. Bovendien blijkt uit de reacties van andere bewoners van
Sterrebos op het in BNDeStem verschenen artikel over deze problematiek dat steeds meer bewoners
zich zorgen maken over de situatie op de Krampenloop.
M e t vriendelijke groet.
Peter en Anja Vredenbregt
Topaasdijk 76
4706TK Roosendaal

Aan het college van B&W van Roosendaal
Postbus 5000
4700KA Roosendaal

Roosendaal, 5 mei 2017
Onderwerp: zienswijze voorontwerp bestemmingsplan Kortendijk

Geachte college.
Hierbij maken wij onze zienswijze kenbaar over dit voorontwerp-bestemmingsplan.
Toen wij in 1995 ons huis aan de Krampenloop kochten was voor ons - en voor andere bewoners en
aanwonenden die hier bouwgrond of een woning kochten - de locatie een belangrijke positieve
overweging. Een aantrekkelijke locatie op de grens van de wijk en het buitengebied, gelegen langs
een weggetje (de Krampenloop) dat volgens het Bestemmingsplan Sterrebos en het daarop
gebaseerde Beeldkwaliteisplan zodanig zou worden zodanig gereconstrueerd dat dit niet meer als
doorgaande route voor gemotoriseerd verkeer te gebruiken is. Aan dit voornemen lagen
stedenbouwkundige, verkeerskundige en landschappelijke overwegingen ten grondslag.
Enkele citaten uit het Bestemmingsplan en het Beeldkwaliteitsplan:
"De hoofdontsluiting van de wijk Sterrebos vindt plaats via de Onyxdijk".
"Om het karakter van de zuidelijk gelegen bosrand zoveel mogelijk in tact te laten, worden hier
doorgaande ontsluitingswegen naar de Zundertseweg zoveel mogelijk vermeden".
"De Krampenloop geeft niet alleen uit ruimtelijk-landschappelijk oogpunt interessante
aanknopingspunten, maar heeft ook een ecologische waarde. Het groen wordt aan beide zijden van
het water in stand gehouden, waarbij de Krampenloop een duidelijke lineaire groenbegeleiding heeft
in de vorm van een dubbele bomenrij".
"Nabij de Krampenloop worden de oost-west gerichte woonstraten voortgezet en monden op het
woonpad langs deze waterloop uit. Hier is echter het doorgaande karakter van het autoverkeer
weggenomen door een onderbreking ter hoogte van de Dijkwetering".
"Aan het einde van de woonstraten die gericht zijn op de Krampenloop wordt een voorziening
opgenomen, waardoor het alleen voor voetgangers en fietsers mogelijk zal zijn om van deze
verbinding(en) gebruik te maken".
Later, bij de vervanging van de bouwstraat door een definitief profiel, bleek dat dit voornemen naar
aanleiding van de inspraakreacties van de melkrundveehouderijen aan de Krampenloop 23 en 31
anders werd ingevuld. Vanwege de belangen van de betreffende melkrundveehouders werd besloten
geen "knip" in de Krampenloop aan te brengen. Andere opties, die zowel voorzagen in het
tegemoetkomen van de wensen van deze melkveehouders als in het weren van doorgaand
gemotoriseerd verkeer zijn destijds niet onderzocht en niet overwogen, hoewel deze met een beetje
creativiteit en ambitie wel op tafel hadden kunnen en moeten komen. Uw college heeft zich er
echter destijds makkelijk van af gemaakt en gekozen voor een simpele "oplossing" door de
Krampenloop een 30km status te geven en dit weggetje "duurzaam veilig" in te richten. Dit laatste is
een faliekante mislukking gebleken.
Volgens het Openbaar Ministerie dienen 30km-zones zelfhandhavend te zijn. Dat wil zeggen dat de
weg zodanig moet zijn ingericht dat te hard rijden zo goed als onmogelijk is. Als automobilisten te
hard kunnen rijden in zo'n gebied is de 30 km-zone niet goed ingericht. Bij door de gemeente zelf
uitgevoerde metingen bleek zo'n 60% van het gemotoriseerd verkeer te hard te rijden, waarbij
snelheden zijn vastgelegd tot wel 60 a 70 km per uur.

Overigens heeft uw college dit probleem niet alleen zelf gecreëerd, maar het in de loop der tijd zelfs
versterkt. Bij het herstraten van de Krampenloop in 2013 heeft uw college ondanks bezwaren van
bewoners / aanwonenden gekozen voor een ander type drempel, dat er volgens u gegarandeerd
voor zou zorgen dat de snelheid van het gemotoriseerd verkeer omlaag zou gaan. Het tegendeel
bleek het geval te zijn. Verder stonden er langs de Krampenloop grote populieren met
onderbegroeiing in de vorm allerlei bosschages. M e t het, vanwege de wortelschade aan het wegdek,
rooien van de populieren is ook de onderbegroeiing verdwenen. Er zijn daarna minder nieuwe
bomen geplant dan er stonden, terwijl er volgens afspraak méér zouden worden terug geplaatst. Van
aanvullende andersoortige beplanting is helemaal geen sprake. Er is daardoor een brede vlakke kale
berm ontstaan die de Krampenloop visueel verbreedt, deels als rijbaan en parkeerstrook w o r d t
gebruikt en bestuurders van motorvoertuigen een lagere snelheidsbeleving geeft.
Het ontbreken van een duurzaam veilige inrichting van de Krampenloop heeft er toe geleid dat
bewoners en aanwonenden al jaren klagen over sluipverkeer, te hard rijdend gemotoriseerd verkeer,
geluidsoverlast en trillingen door de drempels en door die trillingen schade aan de woningen.
Bewoners waarschuwen bovendien al jaren voor de verkeersonveiligheid die te hard rijdende
automobilisten veroorzaken voor de andere - zwakkere - weggebruikers zoals voetgangers, (groepen)
trimmers en fietsers. Ook voor fietsers die vanuit de 5 zijstraten komen en daarbij als ze van rechts
komen voorrang dienen te krijgen. Voetgangers en (groepen) trimmers lopen vaak op de weg
vanwege het smalle t r o t t o i r of deels zelfs ontbreken van een trottoir. Bij de fietsers gaat het niet
alleen om wijkbewoners en recreanten, maar ook om de stroom scholieren uit het buitengebied en
omliggende dorpen die via de Krampenloop fietsen naar onder meer het JTC. Deze dagelijkse
verkeersstroom laat zich moeilijk mengen met automobilisten die voor deze situatie volstrekt
onverantwoorde snelheden aanhouden.
Het is in en intriest dat de gemeente deze onhoudbare situatie als acceptabel kwalificeert op grond
van het argument dat er volgens de ongevallenregistratie op de Krampenloop geen ernstige
ongelukken zijn gebeurd. Hoe lang kun je gokken op geluk als je Russisch roulette speelt.
Wij vinden dat het doorgaand gemotoriseerd verkeer alsnog van de Krampenloop moet worden
geweerd. Hiervoor zijn verschillende opties denkbaar, zoals een bus-/landbouwsluis, een in de grond
verzinkbare paal gekoppeld aan een pasjessysteem voor bewoners/aanwonenden, een "knip" in de
weg in combinatie met het herstel van de oude verbindingsweg aan de oostkant van de Krampenloop
(naar nr. 3 1 , in het verlengde van de onverharde weg ) en een inrijverbod, bestemmingsverkeer
uitgezonderd. Deze laatste optie heeft om praktische redenen onze voorkeur. Al deze opties leiden
ertoe dat het doorgaand gemotoriseerd van de Krampenloop w o r d t geweerd. Hiermee verdwijnt de
verkeersonveiligheid en de overlast en ontstaat, indien de berm weer in oude glorie w o r d t hersteld,
weer een rustig ecologisch overgangsgebied tussen de stad en het landschap.
Wij willen dat daartoe voor dit deel van de Krampenloop in het (voorontwerp) Bestemmingsplan
Kortendijk 2017 beperkende voorschriften worden opgenomen (i.e. geen doorgaand gemotoriseerd
verkeer), met een concrete uitwerking die ook daadwerkelijk w o r d t gerealiseerd.
Op basis van de bovenstaande argumenten maken wij bezwaar tegen het thans voorliggende
voorontwerp-bestemmingsplan.
Hoogachtend,
Peter en Anja Vredenbregt
Topaasdijk 76 4706TK Roosend
4706TK Roosendaal

30 km/h-zone
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Een 30 km/h-zone (Nederland) of een zone 30 (België) is een gebied
waar de maximumsnelheid op 30 kilometer per uur is vastgesteld,
doorgaans toegepast op erftoegangswegen en in de buurt van scholen.
De voornaamste reden om tot aanleg van een 30 km/h-zone over te gaan
is een verbetering van de verkeersveiligheid voor met name kinderen in
woonwijken.
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Inrichting

Verkeersbord 30 km/h-zone
(Nederland)

Er bestaan geen standaardvoorschriften voor het inrichten van een
30km/h-zone. Er zijn echter wel bepaalde maatregelen en richtlijnen:
• Snelheidsremmende maatregelen zoals drempels, obstakels,
asverspringingen en wegversmallingen. Het wegbeeld moet
zodanig zijn ingericht dat weg en omgeving niet uitnodigen tot
hogere snelheden. Lange rechte stukken zonder obstakels moeten
dus worden voorkomen.
• Voorrang wordt niet met verkeerstekens geregeld (bestuurders
van rechts hebben voorrang).
• Het is toegestaan om auto's aan de zijkant van de weg te parkeren
met uitzondering van aangegeven parkeerverbod.
• Fietsers rijden op derijbaanof op een gemarkeerde strook die
deel uitmaakt van de rijbaan.
Verkeershandhaving in verblijfsgebieden heeft een lage prioriteit
waardoor verkeersregels wat betreft snelheid al snel niet nageleefd
worden. Snelheidsbeperkende maatregelen zijn echter meestal niet
geliefd bij de weggebruiker. Daarom is het beter om bij de aanleg van
Verkeersbord zone 30 (België)
een woonwijk al rekening te houden met de 30 km/h-zone door de
erftoegangswegen zodanig in terichtendat er niet snel kan worden
gereden. Dit kan door bijvoorbeeld relatief veel bochten in het
wegontwerp toe te passen. Hierdoor wordt de weggebruiker gedwongen zijn snelheid te matigen zonder
gehinderd te worden door allerlei obstakels.

Voordelen van 30 km/h-zone
Binnen de bebouwde kom rijden allerlei langzame en snelle voertuigen, die door hun verschillende snelheden
onveilige verkeerssituaties (waaronder dodelijke ongevallen) veroorzaken. Met de invoering van een 30kmzone wordt geprobeerd de veiligheid te vergroten:

• Het snelheidsverschil tussen langzaam en snel verkeer neemt af
• Auto's die 30 km/h rijden hebben een kortere remweg dan auto's
die 50 km/h rijden.
Als men 30 km/h rijdt is de kans op overlijden bij een botsing tussen de
5-10%, bij 50 km/h bedraagt het ongeveer 50%.
De kans op een ongeval met dodelijke afloop neemt exponentieel toe
met de snelheid. Een zwakke weggebruiker, zoals een voetganger of een
fietser, heeft bij een ongeval met een auto die 30 km/h rijdt een
aanzienlijk grotere overlevingskans dan waimeer deze auto 50 km/h
rijdt. Uit onderzoek blijkt dat als de snelheid van een 50 km/h-weg
wordt teruggebracht naar 30 km/h het aantal letselongevallen met 25%

Een grote aanduiding op het wegdek
bij nadering van een 30kilometerzone.

daah.flJ
Naast een verbeterde verkeersveiligheid heeft het aanbrengen van 30 km/h-zones nog een aantal voordelen:
• Sluiproutes door woonwijken worden onaantrekkelijker door verkeersremmende maatregelen. De
belevingswaarde (kwaliteit) van de omgeving verbetert. Dit komt door onder andere minder
geluidsoverlast door auto's.
• Een 30 km/h-zone heeft ook effect op de keuze van het vervoermiddel. Fietsen wordt bijvoorbeeld
aantrekkelijker.
• Een 30km-zone is milieuvriendelijker doordat auto's er dankzij hun lagere snelheid minder fijnstof
uitstoten.
• Hoe hoger de snelheid van een voertuig, hoe meer lawaai het produceert met zijn motor, door de rijwind
en door het contactgeluid van de banden op het wegdek. Een lagere snelheid gaat logischerwijs gepaard
met minder geluidsoverlast.

Nadelen van 30 km/h-zone
De imichting van een 30 km/h-zone zal de doorstroming van het gemotoriseerd wegverkeer in een gebied
wellicht negatief beïnvloeden. Men moet immers langzamer rijden en wordt in sommige gebieden, afhankelijk
van de uitvoering van de 30 km/h-zone, geconfronteerd met allerlei obstakels. Hierdoor kan het gebied slechter
bereikbaar worden. Bij de keuze voor inrichting van een 30 km/h-zone moet men zich dan ook goed realiseren
wie van de weg gebruikmaakt. Een eventuele (wijk)winkel moet bijvoorbeeld wel nog gewoon bevoorraad
kunnen worden. Ook voor de hulpdiensten moet het gebied goed toegankelijk blijven zodat zij birmen de
gestelde aaiuijtijd op hun bestemming geraken.

Nederland
In het kader van het programma duurzaam veilig werkt de Nederlandse overheid sinds 1997 aan een forse
uitbreiding van het aantal 30km-zones. In principe zouden alle erftoegangswegen biimen de bebouwde kom
deel moeten gaan uitmaken van een 30km-zone.
In Nederland vielen ondanks de maatregelen in 2015 40 verkeersdoden in de 30 km-zone. Een oorzaak is dat in
bepaalde 30 km zones te hard kan worden gereden wegens het ontbreken van zelfliandhavende maatregelen.
Gemeenten stellen de zones in om niet te hoeven voldoen aan de wet Geluidhinder,

Zie de categorie Zone 30 (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Zone_30?uselang=nl#m\v-s
ubcategories) van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
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