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De fractie heeft de volgende vragen:

Binnenkort zal de renovatie aan de turborotonde op de Burgermeester Freijterslaan beginnen.

Omdat de begroeiing op de rotonde nu op zijn mooist is, heeft ChristenUnie Roosendaal daarvan een 
foto als bijlage toegevoegd.

Kortgeleden is er een bosje grashalm gesnoeid. Echter, ook is te zien dat de andere gras/bamboe-
halmen nog manshoog zijn, waardoor fietsers en voetgangers slecht zichtbaar zijn. In de 
commissievergadering van 11 april 2019 heeft ChristenUnie Roosendaal de vraag gesteld of deze 
planten vervangen kunnen worden door lagere soorten. Dit voor ieders veiligheid. Wij hadden van de 
wethouder begrepen dat hij hiernaar zou gaan kijken.

Daarnaast is de renovatie aan de Wouwseweg in zicht dit jaar. ChristenUnie Roosendaal vraagt zich 
daarbij af of en op welke manier in de nieuwe plannen de veiligheid van de voetgangers wordt 
gegarandeerd

De voetgangers die vanaf de Cornelisflat (hoek Wouwseweg en de Hulsdonksestraat) de 
turborotonde willen oversteken, moeten momenteel gebruik maken van het fietspad. In het 
adviesrapport van Veilig Verkeer Nederland (2015) stond het volgende vermeld:

“Als voetgangers vanaf de Kade naar de Hulsdonksestraat lopen, of omgekeerd, kan dat dus maar 
aan één zijde van de rotonde. Daar komt nog bij dat voetgangers daarna de Hulsdonksestraat weer 
over moeten steken of de Wouwseweg verder in moeten lopen voordat ze die over kunnen steken. Bij  
de oversteekplaats op de Wouwseweg is namelijk geen voetpad gerealiseerd.”  

Voor de veiligheid van deze voetgangers, is het goed om een zebrapad te creëren aan het begin van 
de Wouwseweg. In de bijgevoegde foto vindt u een illustratie hiervan.

De ChristenUnie heeft de volgende vragen:

Vraag 1

Worden de hoge planten aan de turborotonde op korte termijn vervangen door andere planten om de 
veiligheid te garanderen? Graag een toelichting.

Vraag 2

Is het mogelijk een zebrapad te creëren aan het begin van de Wouwseweg nu deze weg wordt 
aangepakt?

2a. Indien ja, bent u bereid om dit zebrapad mee te nemen in de komende renovatie?



2b. Indien nee, hoe wordt de veiligheid van de voetgangers in de nieuwe plannen gegarandeerd? 

Namens de fractie van Christenunie, 

Karen Suijkerbuijk-Adres

Gerda Testers



Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. De grassen worden ieder jaar tot aan de grond terug geknipt. Er vooralsnog geen aanleiding 
om de beplanting te vervangen.

2. Het huidige plan houdt geen rekening met een zebrapad op de Wouwseweg. De Wouwseweg 
krijgt een andere indeling waarbij er meer ruimte komt voor het langzaam verkeer, daarnaast is 
het 30 km-zone waar voetgangers overal moeten kunnen oversteken.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Cees Lok


