
Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan 2015-2025 
 
Inbreng fracties in eerste termijn 
 

CDA 

 Het CDA kan zich vinden in de lijn voor de komende tien jaar. 

 CDA wil de binnenstad fietsvriendelijker maken en pleit voor een integraal fietsplan. Het 

CDA pleit o.a. voor fietsroutes voor de binnenstad (aan te geven d.m.v. diverse kleuren) 

 Ten aanzien van de Beneluxtrein (extra stoptrein per uur) wil het CDA graag van de 

wethouder horen of het hier gaat om een boemeltrein of om de snelle intercity. 

 Het CDA is benieuwd of de wethouder kennis heeft genomen van de brief van de Vereniging 

van Alternatief Goederenspoor (m.b.t. problematiek vervoer gevaarlijke stoffen) en wil graag 

zijn mening hierover horen.  

 De ontsluiting Tolberg richting de A58 staat niet in de 17 genoemde korte termijnopgaven 

die uitwerking krijgen in de Mobiliteitsagenda. Het CDA overweegt een amendement om (de 

financiering van) de ontsluiting Tolberg op te nemen in de Mobiliteitsagenda.  

Partij Verhoeven 

 Partij Verhoeven kan zich vinden in de 17 geschetste korte termijnopgaven (vanuit de 

expertsessies en participatie). 

 Partij Verhoeven vraagt aandacht voor het verplaatsen van de fietsenstalling op de Markt en 

wijst op het risico van ‘wild parkeren’ van fietsen.  

 Tevens dient er op een aantal punten aandacht te worden geschonken aan de fietsveiligheid 

(o.a. Leemstraat).  

 Partij Verhoeven wil van de wethouder weten hoe ver de gesprekken zijn met Provincie en 

Rijk  m.b.t. realisatie van de ontsluiting van de Weihoek.  

 Daarnaast wil Partij Verhoeven van de wethouder vernemen waarom er geen aandacht in 

het GVVP is geschonken aan het eventueel doortrekken van de Willem Dreesweg, terwijl dit 

onderwerp wel aandacht verdient. 

 Partij Verhoeven wil het parkeren vereenvoudigen. Laat het straat-parkeren aan de 

bewoners met een vergunning en maak het parkeren in parkeergarages voor bezoekers 

aantrekkelijker. Partij Verhoeven stelt voor om het eerste uur parkeren voor bezoekers in de 

binnenstad gratis te maken. 

 Partij Verhoeven geeft aan dat bij werkzaamheden (o.a. opnieuw asfalteren van de Willem 

Dreesweg) ondernemers beter betrokken dienen te worden. 

 Daarnaast wil Partij Verhoeven de wethouder vragen te kijken naar mogelijkheden om 

Rosada meer te verbinden met de binnenstad. 

Groen Links 

 GroenLinks hecht er belang aan dat de treinverbinding met België niet verslechtert en haakt 

aan bij de eerdere vraag van het CDA hierover. 



 GroenLinks mist in het GVVP de regionale oriëntatie. Juist de vier lange termijn projecten uit 

het GVVP hebben een regionale oriëntatie en worden nu eigenlijk geparkeerd. GroenLinks 

vindt dit strategisch niet juist. 

 Ten aanzien van een regionale oriëntatie geeft GroenLinks het voorbeeld van de 

multimodale overslag punten. GroenLinks stelt tevens een logistiek kenniscentrum (o.a. 

t.a.v. leidingenstraten) in Roosendaal voor in samenwerking met bedrijven en scholen.  

 GroenLinks vindt het vergezicht in het GVVP te weinig geschetst en noemt hierbij expliciet 

(bijdrage D66/PvdA/GroenLinks) het vervoer van gevaarlijke stoffen. D66/PvdA/GroenLinks 

willen het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor urgenter op de agenda plaatsen. 

Spoorlijn 11 (Roosendaal-Halderberge-Moerdijk) is twee eeuwen geleden aangelegd en deze 

lijn moet hetzelfde gaan doen als de speciaal voor dit vervoer ingerichte Betuwelijn (met een 

omvang van 50.000 treinen per jaar). D66/PvdA/GroenLinks vragen zich af of het niet tijd 

wordt om veel meer te gaan doen dan alleen een lobby.  

VLP 

 De VLP blijft extra aandacht vragen voor de verkeersveiligheid in de Kennedylaan.  

 De VLP vraagt tevens de hoogste prioriteit voor de verkeersveiligheid op de rotonde in de 

Burgemeester Freyterslaan. Er zijn nog geen dodelijke ongelukken, maar wel veel letsel en 

materiële schade. De VLP wenst graag een reactie van de wethouder op dit punt. 

 De ontwikkelingen in de Leemstraat blijven voor de VLP zorgelijk en de VLP vraagt om dit  

extra prioriteit te geven.   

 De VLP is fel tegenstander van fietsers, snorfietsers en  bromfietsers in het hart van de 

binnenstad (weren uit hartje centrum). Gratis fietsenstallingen mogen worden uitgebreid, 

maar wel zo dat ze zo dicht mogelijk bij het hart van de stad zijn. De 24-uur gratis 

fietsenstalling bij het station zou een prima oplossing zijn.  

 De VLP blijft een pleidooi houden voor het doortrekken van de Willem Dreesweg en ziet dit 

graag toegevoegd aan de korte termijnopgaven.  

 De VLP kan zich verder vinden in de 17 geschetste korte termijnopgaven, maar wil wel 

aangegeven dat hiermee geen vrijbrief wordt verleend aan het College. Als voorbeeld noemt 

de VLP de te maken keuzes bij de Centrumring.  

 De VLP heeft een amendement aangekondigd om het GVVP 2015-2025 voor kennisgeving 

aan te nemen en de 17 korte termijnopgaven in de mobiliteitsagenda 2015-2019 in 2015-

2016 aan de raad ter besluitvorming voor te leggen.   

Nieuwe Democraten 

 De Nieuwe Democraten geven aan dat de plannen rondom een éénrichtingsverkeersplan in 

de binnenring van Roosendaal en zaken als ontsluiting Tolberg en Weihoek al jaren lopen en 

de Nieuwe Democraten vragen zich af of hier nu wel vooruitgang in wordt geboekt.  

 Ten aanzien van de ontsluiting Tolberg (vanuit de participatie aangegeven als 

aandachtspunt) geeft de fractie van de Nieuwe Democraten aan dat er keuzes gemaakt 

moeten worden ten aanzien van het eventueel geld hiervoor te reserveren c.q. te sparen ten 

behoeve van een daadwerkelijke realisatie op termijn. Maar hier moeten dan wel keuzes in 

worden gemaakt want het geld kan niet twee keer worden uitgegeven.  



 De Nieuwe Democraten zijn voorstander voor de plannen voor een binnenring, maar zijn van 

mening dat het uitermate rommelige straatbeeld in de binnenstad hierin ook moet worden 

aangepakt. De Nieuwe Democraten pleiten voor uniformiteit en rust in het straatbeeld. Dit 

komt ook de verkeersveiligheid ten goede. De Nieuwe Democraten vragen om een reactie 

van de wethouder op dit punt.  

 De Nieuwe Democraten willen van de wethouder weten wat hij vindt van het idee om de 

binnenstad uiteindelijk autovrij te maken.  

 De Nieuwe Democraten pleiten voor een betere ontsluiting van de Weihoek, te beginnen 

met een ontsluiting voor het langzaam verkeer. 

 De Nieuwe Democraten willen dat er serieus werk wordt gemaakt van toezicht en 

handhaving.  

Roosendaalse Lijst 

 De Roosendaalse Lijst steunt de 17 geschetste korte termijn opgaven, maar wenst op een 

aantal punten extra nadruk te leggen. 

 Ten aanzien van de treinverbinding Roosendaal – Antwerpen wil de Roosendaalse Lijst van 

de wethouder weten wat nu de stand van zaken is ten aanzien van het alternatief bij het 

wegvallen van de Beneluxterrein? 

 Verschraling Openbaar Vervoer: de Roosendsaalse Lijst onderstreept de in het GVVP 

genoemde kleinschalige mobiliteitsoplossingen ten behoeve van de verbinding met het 

buitengebied. 

 De Roosendaalse Lijst onderschrijft het belang van goede fietsverbindingen in de gemeente 

(o.a. Willem Dreesweg Zuid en fietsverbinding Roosendaal – Bergen op Zoom). 

 De Roosendaalse Lijst vraagt ook aandacht voor de verkeersveiligheid van fietsers, met 

name in relatie tot het landbouwverkeer in de dorpen. Dit reikt verder dan de situatie aan 

de Flintdijk-Onyxdijk. De Roosendaalse Lijst vraagt de wethouder wat er concreet op dit punt 

gaat gebeuren en of het niet wenselijk is om op dit punt een wat breder onderzoek te doen.  

 De Roosendaalse Lijst wil aandacht voor de ontsluiting Tolberg richting de A58 en wenst mee 

te denken met het amendement van het CDA. Voor de Roosendaalse Lijst gaat het  vooral 

om het agenderen van het vraagstuk,  zodat er een punt op de horizon kan worden gezet om 

te kijken hoe concreet werk gemaakt kan worden van deze lang gekoesterde wens.  

D66 

 D66 heeft aangegeven het lastig te vinden het GVVP te beoordelen zonder verdere kennis 

van het Regionaal Verkeersmodel. 

 Voor D66 staat een veilige verkeersafwikkeling boven een goede verkeersafwikkeling. 

 D66 is voorstander van het Beneluxtrein-alternatief. D66 is wel benieuwd naar het antwoord 

van de wethouder op de eerdere vraag van het CDA hieromtrent.  

 D66 vraagt aandacht voor goede fietsverbindingen. Specifiek noemt de D66 een 

fietsverbinding over/langs de Nieuwe Markt. Daarbij wordt tevens aandacht gevraagd voor 

het handhavingaspect. 

 D66 vraagt aandacht voor het integraal kijken naar de bruikbaarheid van snelfietspaden. 

 D66 wil (bijdrage D66/PvdA/GroenLinks) het vervoer van gevaarlijke stoffen urgenter op de 

agenda plaatsen. 



 D66 steunt het CDA in de prioritering van de ontsluiting Tolberg richting de A58 op de 

mobiliteitsagenda. 

 D66 wenst een onderzoek naar de eventuele mogelijkheden voor het doortrekken van de 

Willem Dreesweg of een onderzoek naar het verbeteren van de ontsluiting van Roosendaal 

Zuid (gelet op het sluipverkeer). 

 D66 is van mening dat het grijs- en groenonderhoud effect heeft op de verkeersveiligheid en 

verzoekt het College hierover een integraal plan te presenteren in de Mobiliteitsagenda, in 

het Onderhoudsplan of in de begroting. 

 D66 is van mening dat toezicht en handhaving tevens een effect heeft op de 

verkeersveiligheid en vraagt ook hier aandacht voor. 

PvdA 

 De PvdA haalt de PvdA- fietsenquête aan en pleit voor een BTB-proof Roosendaal 

(Bereikbaar,  Toegankelijk, Bruikbaar). Dit betekent o.a. betere aanrijdroutes van en naar de 

binnenstad, de kwaliteit van fiets- en voetpaden, e.d. 

 De PvdA is van mening dat er weinig aandacht in het GVVP is voor de inwoners die wat 

slechter ter been zijn. 

 De PvdA is met het CDA van mening dat een fietsplan (waarbij door het CDA het idee is 

geopperd om dit met kleuren te duiden) voor de binnenstad als bruikbare informatie kan 

worden beschouwd. 

 Ook het aspect van fiets-parkeren in het hart van de binnenstad vindt de PvdA een 

belangrijk aspect en doet de suggestie voor een voorziening in de parkeergarage onder de 

Nieuwe Markt.  

 Het PvdA deelt de koers van het College voor de komende tien jaar, echter de PvdA vindt de 

3 pijlers in het GVVP: innovatie, verduurzaming en regionale versterking onvoldoende terug 

in de vertaling naar opgaven.  

 PvdA wil (bijdrage D66/PvdA/GroenLinks) het vervoer van gevaarlijke stoffen urgenter op de 

agenda plaatsen. 

 PvdA wil ook een concrete oplossing voor de ontsluiting Tolberg en verwijst naar het rapport 

‘Beter bereikbaar Tolberg’. 

 De PvdA vraagt de wethouder wat de stand van zaken is ten aanzien van buslijn 112. 

Hierover zou in september meer duidelijkheid over komen.  


