
 

 

                                

      Motie 1 is unaniem aangenomen 

 
 

Motie 1 Integraal Verkeersplan Nieuwstraat Roosendaal 
 
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 1 maart 2018, gehoord hebbende de 
beraadslagingen over het Raadsvoorstel Aanpassen Verordening Autoluwe Binnenstad en nadere regels in 
combinatie met de Raadsmededeling 2-2018 Fietsen in de Binnenstad; 
 
Overwegende dat: 

 De Nieuwstraat een doodlopende straat is. De straat biedt toe- én uitgang voor de bezoekers aan de 
schouwburg, intensief politie verkeer inclusief bezoek en komen en gaan van werknemers in 
centrumbedrijven, de 24-uurs politiefunctie, parkeerders, Tongerlo-activiteiten, museum, horeca , 
centrum, laad- en los verkeer, kerkbezoek (rouw- en trouwdiensten) en een 30 tal wooneenheden en 
daarbij behorende verkeers- en parkeerdruk.  

 De straat wordt verder regelmatig gebruikt voor het stallen van touringcars, megatrailers en het 
keren van megatrucks t.b.v. schouwburgvoorstellingen en ander laad- en los vrachtverkeer. 

 Het huidig gebruik van de straat is nu dus reeds zeer intensief.  
 De verkeersintensiteit van de straat nog groter wordt bij de eventuele doorvoering van de plannen 

voor de beoogde vestiging van een fietsenstalling en een bioscoop.  
 Bij calamiteiten de nieuwe centrumring een beperking kan geven voor een adequate 

verkeersafwikkeling.  

Van mening zijnde dat: 

 Bij een komst van een fietsenstalling en een bioscoop zonder aanvullende verkeersmaatregelen in 
praktische zin aan de bezoekers van de schouwburg/bioscoop/museum/Tongerloplein-activiteiten 
geen dienst wordt bewezen. Er zijn er nu al lange aanrijdtijden /filetijden. Een verlate aankomst in de 
voorstelling is nu al vaak een feit. 

 Het “uitrukvermogen” van de politie en bereikbaarheid voor de hulpdiensten door de nog grotere 
verkeersintensiteit af zal nemen en dit uit veiligheidsoogpunt verregaande consequenties kan 
hebben voor de Roosendaalse veiligheid in het geheel, bezoekers van het Roosendaalse culturele 
centrum en de Nieuwstraat bewoners.  

Draagt het college op: 
 
1. Alvorens definitieve besluiten te nemen over de eventuele verplaatsing van de fietsenstalling of het 

verlenen van de vergunning voor een nieuwe bioscoop een onderzoek te doen en uit te werken in 
een integraal verkeersplan voor de Nieuwstraat en daarin te betrekken o.a.: 
a. snellere doorstroming bij de ingang van de Biggelaar parkeergarage door bijv. slimme 

kentekenherkenning; 
b. maatregelen voor het 24 uur kunnen uitrukken van politie als wel toegankelijkheid en 

bereikbaarheid van politie  andere veiligheidsdiensten; 
c. snelle afwikkeling van haal- en brengverkeer van schouwburg, bioscoop en horeca door het bijv. 

aanleggen van een rotonde; 
d. aanpassen parkeerbeleid op straat door bijv. alleen toe te staan voor bewoners van de straat; 
e. veiligheidsaspecten voor weggebruikers en bewoners te inventariseren en daarvoor passende 

oplossingen aan te geven en te implementeren.  
2. Bij het opstellen van het integraal verkeersplan de bewoners van de Nieuwstraat, de politie en 

andere belanghebbenden nadrukkelijk te betrekken. 
3. De uitkomsten van het onderzoek en de uitwerking in een integraal verkeersplan met de raad te 

delen.  
 
En gaat over tot de orde van de vergadering,  
 
Namens, 
SP    Marion Heessels  
Nieuwe Democraten Ton Schijvenaars 


