
 
 

 
Gewijzigde motie 3 is met 27 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, 
VVD, CDA, PvdA, VLP, GroenLinks, Nieuwe Democraten en D66) 

  en 4 stemmen tegen (SP) aangenomen. 

 
 

Motie 3 ‘Bewaakte Fietsenstalling in het centrum van 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 i.c.m. Raadsmededeling 2-2018 Fietsen in de Binnenstad.  

Constaterende dat 

- In Roosendaal auto’s gemakkelijk, veilig en centraal geparkeerd kunnen worden in één 

van de vijf parkeergarages rondom de binnenstad;   

- Het (auto)parkeerbeleid van Roosendaal er ook op gericht is om bezoekers van de 

binnenstad vooral te stimuleren om gebruik te maken van deze parkeergarages; 

- Met het raadsvoorstel Aanpassen Verordening Autoluwe Binnenstad bovendien 

gekozen is om langzaam verkeer prioriteit te geven boven gemotoriseerd verkeer; 

- Hiermee tevens uitvoering wordt gegeven aan het Gemeentelijk Verkeer- en 

Vervoersplan 2015-2025, waar het stimuleren van het gebruik van de fiets een 

prominente plek inneemt; 

 

Overwegende dat  

- Fietsen een duurzame basis vormt voor de toekomst; Voor de leefbaarheid en 

bereikbaarheid van Roosendaal;   

- Met het stimuleren van het gebruik van de fiets -in plaats van de auto- een extra impuls 

wordt gegeven aan de aantrekkelijkheid en beleving van de binnenstad; 

- De aanleg van het dubbelzijdige fietspad langs de nieuwe Centrumring het fietsgebruik 

bevordert, omdat dit het fietsen in de binnenstad gemakkelijker en veiliger maakt; 

- Meer fietsgebruik echter alleen kans van slagen heeft wanneer fietsers vervolgens ook 

gemakkelijk, veilig en centraal hun fiets kunnen stallen; 

 

Van mening zijnde dat  

- Meer fietsgebruik ook betekent dat er minder gebruik zal worden gemaakt van de auto 

en er dus ook minder parkeerplaatsen voor auto’s benodigd zijn en dat er voldoende 

ruimte is voor het veilig, centraal en gemakkelijk stallen van fietsen; 

 

Draagt het college op:  

 De raad een voorstel voor te leggen ten behoeve van de realisatie van een bewaakte 

fietsenstalling in het centrum van Roosendaal; 

 

Namens,   

 
Nieuwe Democraten,  Ton Schijvenaars 
 


