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Burgemeester en wethouders van Steenbergen:
In behandeling genomen de bezwaarschriften van de bewoners van de Stierenweg 1, d.d. 26-05-2014 en de
bewoners van de Drielindekensdijk 1 t/m 7 en 2 t/m 4, d.d. 2-6-2014, tegen het besluit tot het toekennen van
nieuwe straatnamen en huisnummering in verband met de aanleg van de A4 d.d. 22 april 2014
Overwegende dat de bewoners van de Stierenweg 1 een voorkeur hebben voor de naam Kladwijck in plaats
van Het Zwarte Wiel en tevens verzoeken om het bedrijfspand nu genummerd aan de Kladde 60 in verband
met de ligging ook aan de Kladwijck te laten liggen, met de daarbij behorende nummerwijziging. Er verder
geen andere adressen gevestigd zijn aan deze straat. Er vanwege deze redenen medewerking kan worden
gegeven aan het verzoek tot een andere straatnaam en nummerwijziging.
De bewoners van de Drielindekensdijk 1 t/m 7 en 2 t/m 4 van mening zijn dat er veel adressen moeten
worden gewijzigd en dat het logischer is om de andere zijde van de Drielindekensdijk met minder
huisadressen een andere naam te geven. Het gelet op het zoveel mogelijk beperken van overlast inderdaad
beter is om de straatnaamgeving voor genoemde adressen niet door te zetten en terug te brengen naar de
Drielindekensdijk.
Gelet op gelet op artikel 6 van de wet basis registratie en gebouwen en de verordening naamgeving en
nummering, d.d. 29 maart d.d. 29 maart 2010 van de gemeente Steenbergen en de Algemene Wet
Bestuursrecht
Besluiten:
1.

Het ingediende bezwaarschrift tegen het besluit van 22 april 2014 van de bewoners van de
Stierenweg 1 tegen de naamswijziging naar het Zwarte Wiel ontvankelijk en gegrond te verklaren.
De straatnaam het Zwarte Wiel in te trekken en te vervangen door de naam Kladwijck. Het pand
Kladde 60 het nieuwe adres Kladwijck 1 te geven en het huidige pand aan de Stierenweg 1, het
nieuwe adres Kladwijck 3 te geven.
2. Het ingediende bezwaarschrift van de bewoners van de Drielindekensdijk 1 t/m 7 en 2 t/m 4
ontvankelijk en gegrond te verklaren en de straatnaamwijziging naar Aanwas voor deze adressen
terug te brengen naar De Drielindekensdijk.
3. Dat bijgevoegde plattegronden onderdeel uitmaken van het besluit op bezwaar.
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