
    
 
 

Motie onderzoek ontsluiting Tolberg 
 
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 21 juli 2016 gehoord de beraadslaging 
over de kadernota. 
 
Constaterende dat: 

- De ontsluiting Tolberg, en met name de Weihoek, als problematisch wordt ervaren 
- Er in 2009 al een onderzoek door Goudappel Coffeng is afgerond met als aanbeveling de 

ontsluiting Tolberg en bereikbaarheid te verbeteren middels drie voorgestelde oplossingen 
- Het College met Raadsmededeling 53-2010 de aanbevelingen uit het rapport onderschrijft, 

echter te weinig financiële middelen voorhanden zijn t.b.v. uitvoering van voorgestelde 
scenario’s 

 
Overwegende dat: 

- De Tolberg de grootste wijk van Roosendaal is en een betere verbinding en ontsluiting 
verdient  

- Een motie tot instellen van een bestemmingsreserve ontsluiting Tolberg sinds januari 2016 is 
aangenomen door de Gemeenteraad 

- Tijdens de behandeling van de Jaarrekening 2015 er € 250.000 is gestort in deze 
bestemmingsreserve 

- Er nog geen vastgesteld uitvoeringsscenario ligt voor een verbetering van de ontsluiting 
Tolberg beschreven in het rapport van Goudappel Coffeng, zoals daar zijn een ongelijkvloerse 
spoorkruising Willem Dreesweg, parallelweg A58 Tolberg-West en een verbinding 
Thorbeckelaan-Wouwbaan. 

 
 
Van mening zijnde dat: 

- De treinverbinding Roosendaal – Essen een grote veroorzaker is van ergernissen en 
stremmingen, welke alleen maar toenemen met de verwachte groei van het goederenvervoer 
per spoor 

-  Tolberg geen snelle verbinding met de snelweg heeft 
- Bij een eventueel definitief scenario ook betrokken dient te worden de verbetering ontsluiting 

en doorstroming van de gehele Willem Dreesweg als verkeers-as van de zuidelijke wijken 
  
 
Besluit: 

1) De haalbaarheidsstudie van Goudappel Coffeng om te zetten in een voorkeursscenario 
realisatie ontsluiting Tolberg  

2) De Raad voor februari 2017 een uitvoeringsplan voor te leggen met het voorkeursscenario en 
daarbij diverse alternatieve scenario’s alsmede de geraamde kosten en tijdspad voor 
realisatie, welke niet later mag aanvangen dan 31-12-2018. 
 
 

en gaat over tot de orde van de vergadering. 
 
Namens:   
VLP Arwen van Gestel 
 


