
 
Motie ingetrokken 

 
Motie 1. 

Bewaakte Fietsenstalling met openbaar toiletmogelijkheid bij het theatergebied Roosendaal 
 
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 28 november 2019, gehoord hebbende 
de beraadslagingen over het raadsvoorstel Krediet Nieuwsstraat. 
 
Constaterende dat:  

• In Roosendaal auto’s gemakkelijk, veilig en centraal geparkeerd kunnen worden in 
parkeergarages rondom de binnenstad;  

• Met het raadsvoorstel Aanpassen Verordening Autoluwe Binnenstad bovendien gekozen is om 
langzaam verkeer prioriteit te geven boven gemotoriseerd verkeer;  

• Er op dit moment zich nog geen goede en veilige bewaakte fietsenstalling met openbaar toilet 
aan de oostkant van het centrum bevindt en er ook geen permanente fietsparkeervoorzieningen 
zijn opgenomen in het Integraal Verkeersplan Nieuwstraat;  
 

Overwegende dat:  

• Fietsen een duurzame basis vormt voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van Roosendaal 
waarbij het dubbele fietspad langs de nieuwe Centrumring het fietsgebruik bevordert; 

• Meer fietsgebruik echter alleen kans van slagen heeft wanneer fietsers vervolgens ook 
gemakkelijk, veilig en centraal hun (elektrische) fiets kunnen stallen; 

• Juist door de bioscoopuitbreiding in het gebied met een bijbehorend jong bioscooppubliek er 
juist een toename te verwachten is van fietsgebruikers; 

• Met de aantrekkelijkheid tot fietsparkeren aan deze kant van het centrum de bezoekersstroom 
vanaf oost richting de markt een nieuwe impuls krijgt; 

• De toevoeging van dit gebied met een bewaakte fietsenstalling met openbaar toiletmogelijkheid 
het winkel- en verblijfsgemak in dit deel van het centrum een enorme kwaliteitsverbetering zal 
geven; 
 

Verzoekt het college:  
1. De raad na onderzoek voor mei 2020 een voorstel voor te leggen ten behoeve van de realisatie 

van een bewaakte fietsenstalling welke de hele oostelijke kant van het centrumgebied bedient;  
2. Deze te voorzien van een openbaar toiletmogelijkheid; 
3. Te zoeken naar een vestiging binnen korte loopafstand van het theatergebied en de nieuwe 

bioscoop. 
 
En gaat over tot de orde van de vergadering. 
 

Namens, 

GroenLinks, Christian Villée 
PvdA, Michael Yap 


