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Geacht college, 

 

Onlangs heeft de PvdA Moerdijk een werkbezoek gebracht aan Willemstad en hierbij gesproken 

met bewoners aan de Noordlangeweg. We zijn op de hoogte gebracht van de overlast die zij al jaren 

ervaren van het verkeer. Een groot deel van het verkeer dat van de snelweg komt, zowel bewoners 

als toeristen, rijdt Willemstad in via de Noordlangeweg. Vooral onder motorrijders is de weg ook 

een populaire route, want men zou er snel kunnen optrekken en op hoge snelheid kunnen rijden. 

Vanzelfsprekend zorgt daarnaast ook de toename van het verkeer door toeristen, door nieuwe 

inwoners en de extra toestroom na de doortrekking van de A4 voor overlast bij de mensen die aan 

de Noordlangeweg wonen. Ook de bevoorrading van de middenstand in de vesting verloopt nu vaak 

via de Noordlangeweg, zoals ook het landbouwverkeer van deze weg gebruik maakt. 

 

Deze problemen zijn ook bij uw college bekend en meermaals door de bewoners bij de stadstafel ter 

sprake gebracht. Er is zelfs een werkgroep die speciaal is opgericht om een oplossing te vinden voor 

deze problemen. Voor de korte termijn zijn er een aantal afspraken gemaakt tussen de stadstafel en 

de buurtbewoners om in ieder geval de snelheid te kunnen beperken. Hiervoor zou de weg worden 

aangepast waarbij op het 60 km stuk 3 plateaus zouden worden aangelegd, in het 50 km stuk één 

extra plateau zou worden aangelegd en bij de overgang van 60 naar 50 km zou een knijper worden 

aangelegd met een plateau.  

Van de buurtbewoners hebben we begrepen dat de werkzaamheden vorige week zij gestopt, voordat 

het karwei klaar was. De aannemer zou verkeerd materiaal hebben meegenomen, waardoor de 

werkzaamheden vertraging oplopen en naar verluidt zou er, tegenstelling tot de gemaakte afspraken, 

de knijper zonder plateau worden aangelegd.  

 

- Klopt het dat de aannemer verkeerd materiaal heeft meegenomen en hierdoor de 

werkzaamheden vertraging hebben opgelopen?  

- Klopt het dat de plannen nu anders worden uitgevoerd dan aanvankelijk afgesproken met 

de buurtbewoners en de stadstafel? Zo ja, waarom komt de gemeente concreet gemaakte 

afspraken met buurtbewoners niet na? 

 

De buurtbewoners spreken van geluidsoverlast en een hoge frequentie aan vervoersbewegingen. 

Om dit inzichtelijker te maken, zouden er metingen moeten plaatsvinden om gegevens te hebben 

over de mate van geluidsoverlast, het aantal vervoersbewegingen en hoe hard er gemiddeld wordt 

gereden op die weg. Er is een DSI (Dynamische Snelheids Indicator, zo’n bord dat de snelheid meet 

en laat zien aan de bestuurders) geplaatst. Normaal gesproken registreert dat bord ook hoe hard er in 

een bepaalde periode is gereden. We hebben begrepen dat de DSI die aan de Noordlangeweg staat, 

niet meer uit te lezen is vanwege verouderde software. Van wat er nog uit te lezen is, zouden er naar 



 

 
 

 

verluidt gegevens zijn van 5 dagen in november 2017, wat natuurlijk niet representatief is. 

Verder hebben we ook begrepen dat er in april 2017 wel metingen hebben plaatsgevonden, maar dat 

deze wederom absoluut niet representatief waren, aangezien ze zijn gedaan op twee zondagen met 

slecht weer in de loop van de ochtend.    

 

- Klopt het dat de DSI niet meer uit te lezen is? Zo ja, heeft u hieromtrent actie 

ondernomen? Zo nee, bent u van plan om actie te ondernemen? Graag uitleg. 

- Klopt het dat de gemeente in feite alleen beschikt over de metingen die in april 2017 zijn 

uitgevoerd? Bent u het met ons eens dat dit geen representatieve metingen zijn? Bent u 

bereid om op korte termijn, in goed overleg met de buurtbewoners, nieuwe metingen uit 

te voeren die wel representatief zijn? 

 

De maatregelen die met de buurtbewoners en de werkgroep zijn afgesproken, zullen waarschijnlijk 

alleen in beperkte mate effectief zijn (als deze al worden uitgevoerd zoals is afgesproken). De 

PvdA-Moerdijk wil dat er op korte termijn effectievere maatregelen worden getroffen. Denk hierbij 

aan verkeersregelaars die op dagen waarbij voorzien kan worden dat er veel toeristen komen, bij de 

kruising van de Maltaweg en de Noordlangeweg gaan staan om toeristen via de Hellegatsweg naar 

de vesting te sturen. Alleen bestemmingsverkeer, dus mensen die in Willemstad wonen of daar op 

bezoek gaan, zullen dan de Noordlangeweg gebruiken. Dit kan ook helpen bij het parkeerprobleem 

en de overlast dat dit veroorzaakt, aangezien toeristen bij verwijzing naar de route via de 

Hellegatsweg ook direct bij de parkeerplekken komen en niet eerst door de vesting hoeven rijden. 

 

- Bent u bereid om de door ons voorgestelde kortetermijnoplossing om verkeersregelaars 

in te schakelen uit te voeren? Zo niet, welk alternatief heeft u dan te bieden om op korte 

termijn iets te doen aan de overlast? 

 

Voor de lange termijn zijn ook oplossingen nodig. Hierover willen we graag met zowel het college 

als de rest van de raad van gedachten wisselen. 

 

- Bent u bereid om met ons na te denken over lange-termijnoplossing om dit probleem op 

te lossen? Bent u bereid om onderzoek te doen naar een zo definitief mogelijke oplossing 

voor dit probleem? 

 

Het college heeft als “ambitie” om het toerisme in Willemstad te stimuleren. De PvdA Moerdijk is 

van mening dat van de inwoners van Willemstad voorop dient te staan en niet die van de toeristen. 

De balans in Willemstad begint zoek te raken en dat vinden we een slechte ontwikkeling. We hopen 

dat u samen met ons proactief en voortvarend aan de slag wilt gaat om het probleem op te lossen en 

ervoor te zorgen dat inwoners van Willemstad net zoveel kunnen genieten van deze parel als de 

toeristen. 

 

 

 

De PvdA-fractie, 

namens deze: 

 

Bisar Çiçek 


