
 
 

AANGENOMEN met 28 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, PvdA, VLP, SP, Burger 
Belangen Roosendaal, ChristenUnie, D66 en Wezenbeek) en 7 stemmen tegen (CDA en 
GroenLinks)  

 
 

Motie 2. 
Verkeersveiligheid centrumgebied Noord 

 
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op donderdag 11 juni 2020, gehoord 
hebbende de beraadslagingen over het raadsvoorstel Stedenbouwkundig plan Groot Mariadal; 
 

Constaterende dat: 
• Met het Stedenbouwkundig plan Groot Mariadal een toegankelijk gebied wordt toegevoegd aan 

de binnenstad van Roosendaal, een gebied met een belangrijke, verbindende betekenis tussen 
de Stationsbuurt en het centrum van Roosendaal;  

• De beoogde transformatie van het klooster Mariadal en de directe omgeving zal leiden tot een 
uitbreiding van functies in het gebied;  

• Deze uitbreiding van functies een wijziging in parkeervraag en hoeveelheid verkeersbewegingen 
voor het gebied zal opleveren;  

• Er diverse verkeerskundige onderzoeken zijn verricht om een objectief onderbouwd beeld te 
krijgen van deze wijziging in parkeervraag en hoeveelheid verkeersbewegingen;  

 

Overwegende dat: 
• Het Stedenbouwkundig plan Groot Mariadal wordt aangelegd volgens de Nota Parkeernormen 

Roosendaal, wat inhoudt dat de parkeervraag op eigen terrein verwezenlijkt dient te worden; 

• De toename in hoeveelheid verkeersbewegingen geen problemen mag opleveren voor de direct 
omliggende straten;   

 

Van mening zijnde dat: 
• De eerder verrichte verkeerskundige onderzoeken niet volledig aansluiten bij het 

Stedenbouwkundig plan Groot Mariadal dat nu ter besluitvorming voorligt;  

• Het van belang is om een actueel beeld te krijgen van de wijziging in parkeervraag en 
hoeveelheid verkeersbewegingen;  

• Dit beeld mogelijk aanleiding kan zijn om de verkeersontsluiting en de inrichting van het gebied 
verder te optimaliseren;  
 

Verzoekt het college om: 
1. De eerder verrichte verkeerskundige onderzoeken inzake Groot Mariadal te actualiseren en de 

uitkomsten daarvan onderdeel te laten uitmaken van het definitief ontwerpbestemmingsplan 
Groot Mariadal; 

2. Een advies te laten opstellen ten behoeve van de inrichting van de openbare ruimte in het 
centrumgebied Noord dat is gericht op een veilige en efficiënte verkeersafwikkeling en 
parkeerdrukspreiding;  
 

En gaat over tot de orde van de vergadering, 
 
Namens, 
 

https://raad.roosendaal.nl/Gemeenteraad/vlp


VLP, Arwen van Gestel 
 
 


