
 
 
 

AANGENOMEN Motie 3 met 23 stemmen voor (CDA, PvdA, VLP, SP, GroenLinks, Burger Belangen 
Roosendaal, ChristenUnie, D66, Wezenbeek) en 12 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD) 

 

Motie 3. 
Aan de slag met de omlegging van de snelweg A58 

 
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op donderdag 16 januari 2020, gehoord 
hebbende de beraadslagingen over Raadsmededeling 78-2019 Mobiliteitsagenda 2020-2024; 
 
Constaterende dat:  

• In het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan 2015-2025 (GVVP) is vastgelegd dat het 
Roosendaals beleid erop is gericht om samen met het (regionale) bedrijfsleven en Rijk en 
provincie de Omlegging A58 actief te blijven agenderen;  

• In het GVVP eveneens is opgenomen dat de Omlegging A58 net als bijvoorbeeld de Ontsluiting 
Tolberg een opgave is voor de langere termijn; Een opgave die strategisch van aard is; 

• In de Mobiliteitsagenda 2020-2024 de Ontsluiting Tolberg is opgenomen; 

• De portefeuillehouder in de Commissievergadering van 9 januari jl. heeft aangegeven dat de 
Omlegging A58 al jaren geleden is afgevoerd als opgave; 

 
Van mening zijnde dat:  

• De gemeenteraad, in tegenstelling tot de portefeuillehouder, de opgave inzake de Omlegging 
van de A58 nimmer heeft afgevoerd als opgave voor de langere termijn en het derhalve niet te 
begrijpen is dat het college dit wel heeft gedaan; 

• Hoewel de Omlegging van de A58 nu nog niet voorkomt op de agenda van het Rijk om aan te 
pakken, dit niet wil zeggen dat we niet actief aan de slag moeten gaan om dit alsnog te realiseren; 
 

Draagt het college op om:  
1. De opgave ‘Omlegging A58’ op te pakken en mee te nemen in de uitwerking van het 

Gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan en derhalve de Mobiliteitsagenda; 
2. Een hernieuwd aanvalsplan op te stellen dat zich ten doel stelt dat deze opgave wordt 

opgenomen in het (BO)-MIRT;  
3. De raad jaarlijks over de inspanningen en de resultaten van deze opgave te informeren via een 

raadsmededeling, te beginnen met een raadsmededeling in de tweede helft van 2020; 
 
En gaat over tot de orde van de vergadering, 
 
Namens, 
 
PvdA, Michael Yap 
ChristenUnie, Karen Suijkerbuijk-Ader 
D66, Harm Emmen 
VLP, Arwen van Gestel 
SP, Adriënne Maas-Cleeren 

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

