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Bijlage(n)
bestrating Pakhuisstraat

Beste heer Bakx,

In uw brief van 9 maart 2018 stelt u ons vragen over de slechte bestrating van de Pakhuisstraat. Graag beantwoorden 
wij hieronder uw vragen als volgt.

Vragen
1. Is de gemeente op de hoogte van de situatie aan de Pakhuisstraat.
Antwoord: Ja, wij zijn op de hoogte van de situatie in de Pakhuisstraat. Er is diverse malen contact geweest met de 
bewoners van de Pakhuisstraat.

2. Dit is een openbare weg. Heeft deze straat een monumentale status of anderszins een aparte status?
Antwoord: De straat heeft geen monumentale status, maar is wel gelegen binnen het beschermd stadsgezicht.

3. Gaat de gemeente, die de plicht heeft voor een goede bestrating zorgen voor herbestrating, zodat een normaal 
mens weer over deze straat kan lopen?
Antwoord: Wij hadden een reconstructie voor de Pakhuisstraat gepland in 2019. Omdat de reconstructie van de 
Bruinevisstraat financieel positief is afgerond, bestaat de mogelijkheid om de Pakhuisstraat dit jaar nog aan te pakken. 
Naast het vervangen van de riolering wordt de bestaande natuursteenbestrating zoveel mogelijk hergebruikt, dusdanig 
dat er net als in de Kabelstraat een “vlakkere" bestrating voor terugkomt.

4. Is er enig zicht op het verbeteren van het wegdek en/of wordt er nu iets ondernomen voordat er echt ongelukken 
gebeuren?
Antwoord: Tot het moment dat de Pakhuisstraat wordt aangepakt houden we met klein onderhoud het wegdek veilig.

5. Wanneer denkt u te kunnen beginnen met de herbestrating?
Antwoord: Zie vraag 3.



Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Ing. P.A.C. Bogers, 
bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277699.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, 
namens het colleae,

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


