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Beste leden en duoburgerleden,
Onlangs zijn ons vragen gesteld door de Dorpsraad en de Winkeliersvereniging Halsteren over de verkeerssituatie op het
plein bij Vogelenzang in Halsteren. Het doodlopend maken van de parkeerplaats voor de Albert Heijn wordt als een
negatieve ontwikkeling beschouwd. Dit zou een nadelig effect hebben voor de bewinkeling rondom het plein en op de
verkeersveiligheid . Op 5 oktober hebben wij een brief van het CDA ontvangen met eenzelfde strekking als de brieven van
de Dorpsraad en Winkeliersvereniging .
Uitgangspunt is het Ontwikkelplan
Als college realiseren wij samen met Stadlander en Plus Vastgoed het Ontwikkelplan Vogelenzang, zoals dat door de
gemeenteraad is vastgesteld (RVB13-0088). Een belangrijke keuze in dit Ontwikkelplan is de auto-ontsluiting aan te
passen tot een lusstructuur, waarbij in de toekomst geen doorgaand verkeer meer mogelijk is op het plein. Deze keuze is
gemaakt om de autodruk op de Dorpsstraat te verminderen waardoor de winkels beter bereikbaar worden en om het
parkeren goed te faciliteren . Doordat de Dorpsstraat rustiger wordt, kunnen voetgangers makkelijker en veiliger
oversteken. Ook wordt de Dorpsstraat een prettiger route voor fietsers. De kruising Vogelenzang - Dorpsstraat vervalt,
waardoor op en rond het plein een rustiger straatbeeld ontstaat met minder autoverkeer.

Hoofdroutestructuur voor het autoverkeer in de eindsituatie
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Inmiddels is de omgeving rondom de Plus gerealiseerd. Onlangs is de nieuwe verbinding naar de Steenbergseweg
aangelegd en is Vogelenzang aangepast. Ook is de nieuwe parkeerplaats achter de AH deels gerealiseerd. De komende
jaren wordt nog gebouwd, waaronder op de plek van de huidige parkeerplaatsen voor de Albert Heijn. Deze
parkeerplaats verdwijnt en wordt bouwplaats. Tenslotte zal het plein worden heringericht. Voor de tijdelijke situatie
hebben wij besloten deze parkeerplaats nog in gebruik te laten ten behoeve van de ondernemers aan de Dorpsstraat.
Het parkeerterrein is daarmee doodlopend geworden vanaf de Dorpsstraat.
Doodlopend wordt tijdelijk doorlopend
In een eerste reactie op de brief van de Dorpsraad is aangegeven dat een verandering altijd een bepaalde periode vraagt
om het verkeer te laten wennen aan de nieuwe, in dit geval doodlopende situatie. Met extra bebording wilden we de
nieuwe verkeerssituatie verduidelijken. Dit omdat deze parkeerplaats op korte termijn zou worden omgevormd tot
bouwplaats. Inmiddels is ons duidelijk geworden dat de ontwikkeling van De Kievit en de nieuwe AH nog enige tijd
vraagt. Stadlander en AH hebben nog geen akkoord over de bouwwijze. Dit geeft ons de ruimte om tegemoet te komen
aan de vraag van de Winkeliersvereniging en de Dorpsraad . We hebben dan ook inmiddels besloten de doodlopende
situatie op te heffen.
Inrichting plein
Met deze ingreep, in combinatie met de nieuwe ontsluitingsweg naar de Steenbergseweg, is het mogelijk dat doorgaand
verkeer via het plein gaat rijden . Dit is in strijd met het uitgangspunt van het Ontwikkelplan, maar zeer nadrukkelijk de
wens van de Winkeliersvereniging. Wel of geen doorgaand verkeer op het plein is een essentieel verschil. Bij doorgaand
verkeer op het plein zal de auto nadrukkelijker aanwezig zijn .
We willen de komende tijd gebruiken als testperiode om te ervaren hoe een doorgaande situatie functioneert. We zullen
deze informatie gebruiken om een onderbouwde keus te maken voor wel of geen doorgaand verkeer op het plein en
daarmee voor de uiteindelijke inrichting van het plein. Daarbij zullen we zowel de gemeenteraad als de
Winkeliersvereniging en Dorpsraad betrekken.
Recyclecontainers
De recyclecontainers die op de hoek bij de kruising Vogelenzang-Dorpsstraat staan werken belemmerend voor het
uitzicht op de kruising en daarmee voor de verkeersveiligheid. Omdat deze kruising nu langer open blijft hebben we
besloten de containers te verplaatsen naar het nieuwe parkeerterrein achter de AH . De containers worden in het
uiteindelijke plan vervangen door ondergrondse containers. De ondergrondse containers zullen in de uiteindelijke situatie
ook op dit parkeerterrein worden geplaatst.
Parkeren bewoners Merel en Leeuwerik
De ondernemers rondom het plein hebben gevraagd de huidige parkeerplaats op het plein voldoende vrij te houden voor
winkelend publiek. Stadlander heeft daarom haar bewoners rondom Vogelenzang per brief verzocht op de nieuwe
parkeerplaatsen te parkeren achter de Plus en achter de AH .
De Dorpsraad en Winkeliersvereniging zijn reeds telefonisch geïnformeerd. Een afschrift van de brief sturen wij tevens
naar beide organisaties.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en vertrouwen erop dat hiermee de brief van het CDA tevens is
beantwoord. Voor vragen kunt u contact opnemen met Annemarie Vrijenhoek (afdelingsleider Stedelijke Ontwikkeling), te
bereiken op 0164-277657.
Met vriendelijke groet,

Dhr. P.A.M. van der Velden
Wethouder

