
Extra geld voor veiliger Bergen op Zoom
De Halsterseweg in Bergen op Zoom wordt fietsstraat © Comité Halsterseweg Pro Fietsstraat

BERGEN OP ZOOM - Veel geld. Waar Bergen op Zoom weer een stukje veiliger van wordt. 
En wethouder Yvonne Kammeijer van verkeer is er blij mee.
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Uit een potje van 3,4 miljoen voor verkeersprojecten van de provincie Noord-Brabant bedoeld 
voor de 18 West-Brabantse gemeenten en Tholen ontvangt Bergen op Zoom bijna 900.000 euro.



Opsteker

,,Dit is een enorme opsteker voor de verkeersveiligheid in de stad'', zegt Kammeijer. ,,Het is zeker 
veel geld tegenover wat de andere gemeenten krijgen.'' Voor het geld dat binnenkomt heeft ze 
ook al een bestemming:

• De wethouder steekt 217.000 euro ervan in de aanpak van de Halsterseweg Zuid. Het Bergse 
gedeelte van de Halsterseweg wordt een fietsstraat. Fietsers zijn de hoofdgebruikers, 
automobilisten zijn er ook welkom maar kunnen niet langer doorrazen zoals nu wel gebeurt. Over 
de Halsterseweg rijden dagelijks duizenden scholieren. Ze hebben nu twee smalle fietspaden. 

Zoomdam
• Het volgende project waar het geld van de provincie naar toe gaat is de inrichting van de 
kruising Zoomdam. Hier komen Halsterseweg, Noordzijde Zoom, Zuidzijde Zoom, Burg. 
Stulemeijerlaan en Boerenverdriet samen. De situatie is er op zijn zachtst gezegd 
onoverzichtelijk. De gemeente wil dat gaan verbeteren.

• Zo'n 240.000 euro gaat er naar de aanleg van een rotonde in Halsteren. Die moet komen op de 
plek van de onoverzichtelijke kruising van de Steenbergseweg, Wouwseweg, Schoolstraat en 
Parallelweg. De rotonde op die drukke plek in het dorp is een langgekoesterde wens van de 
Dorpsraad Halsteren. 



• Tot slot steekt Kammeijer geld in het asfalteren van 4 fietspaden: het Pater Luijtenpad, de
Huijbergsebaan, Gertrudisboulevard en de Burg. Stulemeijerlaan.

Verkeersles

Van de bijna 9 ton gaat er 90.000 euro naar cursussen zoals onder meer voor het rijden met de
e-bike en verkeerslessen op scholen.

Van de genoemde projecten is een aantal al uitgevoerd zoals de fietspaden langs de Burg.
Stulemeijerlaan die deze zomer van asfalt zijn voorzien. Andere projecten volgen nog, zoals
bijvoorbeeld de aanpak van de Halsterseweg. 

De drukke kruising van de Steenbergseweg met Wouwseweg en Schoolstraat verandert in een rotonde. De provincie draagt er
financieel aan bij.




