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Onderwerp Overlast Molenstraat - een jaar later

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling in de

cyclus?

Nee

Beleidsterrein Bestuur

Portefeuillehouder Niederer

Schriftelijke vraag

Via een aantal bewoners van de Molenstraat ontvíngen uw ambtenaren en wij 15 julijl. een

uitgebreide mail met klachten over zaken welke de leefbaarheid sterk verstoren en gevaarlijke

situaties veroorzaken. ln augustus 2015 heefi de Roosendaalse Lijst over dezelfde situatie ook al

vragen gesteld. Wij hadden de indruk dat het daarna beter ging. Uit de mail van de bewoners kan nu

duidelijk opgemaakt worden dat er weinig of niets veranderd is.

Problemen worden veroozaakt door vrachtwagens welke de winkels bevoorraden (waar eigenlijk

geen plaats voor is) vanaf de Molenstraat. Dit veroorzaakt opstoppingen, ergerníssen en gevaarlijke

situaties voor passerend verkeer. Ook bezoekers van winkels parkeren vaak kris/kras hun auto's op

de stoep, voor uitritten, brandgangen of gewoon op de weg. Daarnaast is er sprake van enorme

vervuiling, openbaar urineren, dronkenschap en ronkende motoren. Aangezien de winkels dagelijks

1ot22.00 uur open zijn duurt de overlast tot minimaal deze tijd. Ook op andere plekken in de

Molenstraat kan men ongezien illegale zaken ondernemen en rotzooi achter laten. Tevens wordt

geklaagd over het parkeren voor de entree van Hogestede.

De Roosendaalse Lijst heeft onderstaande vragen hierover:

1. Welke acties heeft u reeds ondernomen om op deze gevaarlijke en overlastgevende situaties

te handhaven?

2. De bewoners geven aan dat de overlast vooral in de avonduren plaatsvindt (met name tussen

18.00 en 22.00 uur). Wordt op deze tijdstippen ook gehandhaald?

3. De bewoners vinden bovendien dat er slecht gecommuniceerd wordt door gemeente,

politie/handhaving en Saver. Herkent u dit beeld en wat gaat u daar aan doen?

4. Heeft u kennis genomen van de eerder door bewoners aangedragen mogelijke oplossingen en

ziet u mogelíjkheden om daar gevolg aan te geven?

Fractie Roosendaalse Lijst,

Yvonne de Beer en Sjefvan Dorst



Wij beantwoorden de bovenstaande vragen als volgt

1. Bij het constateren van bestuurs- en strafrechtelijke overtredingen, wordt handhavend

opgetreden. De signalen van bewoners waren uiteraard ook reden om de exploitanten en

eigenaren aan te spreken. Ook zijn gedragsregels in de Poolse taal kenbaar gemaakt in de

winkel.

2. De parkeen¡vachters controleren, voor wat betreft parkeerovertredingen, op tijdstippen dat er

sprake is van betaald parkeren. Naast deze controles door de parkeerwachters, worden ook

extra controlemomenten ingepland door de gemeentelijke toezichthouders. ln het voornoemde

e-mailbericht van 15 juli 2016 wordt ook verwezen naar een dergelijke actie. Deze controles

vonden plaats tussen 20.00 uur en 21.30 uur. Bij een dergelijke inzet wordt dus uiteraard

gekeken naar het beste tijdstip. Vanzelfsprekend zal ook de politie optreden indien zij

overtredingen constateert.

3. WU herkennen ons niet in dit beeld van de gemeente. Wij hebben vorig jaar in een gesprek met

diverse omwonenden zo helder en transparant mogelijk bericht over de (on)mogelijkheden om

de overlast te verminderen.

Voor wat betreft de wensen voor aanpassingen nabij de entree van Hogestede, is aangegeven

dat we willen meewerken, maar dat het hierbij belangrijk is dat alle bewoners achter de

aanpassingen staan. Een plaatsing van een kruis, of het plaatsen van paaltjes zoals eerder is

verzocht, is mogelijk, maar heeft niet alleen gevolgen voor bezoekers van winkels in de

Molenstraat, maar ook voor de bewoners van Hogestede zelf. Wij hebben vervolgens nimmer

vernomen dat hier een eenduidig standpunt over is namens alle bewoners.

4. Wij hebben hier inderdaad kennis van genomen en de verkeersdeskundige heeft ook met de

betreffende bewoner hierover gesproken. Onder vraag 3 is kort ingegaan op mogelijkheden

nabij de entree van de Hogestede.

Vrachtwagens die langer zijn dan de aanwezige laad- en losplaatsen kunnen inderdaad geen

gebruik maken van de laad- en losplaatsen in de Molenstraat, zij maken dan gebruik van de

rijbaan. Dat gebeurt op meer plaatsen in de Molenstraat. De doorgang voor verkeer wordt

hiermee niet onmogelijk gemaakt, maar vraagt om wel even op te letten. Overigens, voor zover

bijons bekend, heeft dit niet geleid tot onacceptabele verkeersonveilige situaties.

Hoogachtend,

mede namen wethouder C.A. Lok,

van Roosendaal,

Mr. J.M.L. Niederer


