
 
 

        
 

AANGENOMEN Motie 5 met 20 stemmen voor (CDA, PvdA, VLP, SP, Burger Belangen Roosendaal, 
ChristenUnie, D66 en Wezenbeek) en 15 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, GroenLinks) 

 
Motie  5. 

 
Beperken maximumsnelheid Bredaseweg tussen Philipslaan en Zwaanhoefstraat 

 
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:  

• De keuzes over „waar we welk verkeer wenselijk vinden” hun oorsprong vinden in het 
gemeentelijk verkeer- en vervoersbeleid. Dit beleid is vastgelegd in het Gemeentelijk Verkeer en 
Vervoersplan 2015-2025 (GVVP). In de Mobiliteitsagenda 2015-2019 en de Mobiliteitsagenda 
2020-2024 worden de in het GVVP geformuleerde opgaven en ambities nader geconcretiseerd;  

 
Van mening zijnde dat:  

• Beleid echter altijd een afspiegeling is van tijdsgeest en economie en dat het inspelen op trends 
en ontwikkelingen kan leiden tot veranderende opgaven;  

• De mogelijke komst van het megadistributiecentrum Campus A58 op het voormalige 
Philipsterrein is zo’n ontwikkeling die leidt tot veranderende verkeersopgaven; Het verkeer- en 
vervoersbeleid in Roosendaal komt participatief tot stand en met de zorgen die omwonenden 
uiten -over de toename van het aantal motorvoertuigbewegingen in de Bredaseweg en de 
daarmee gepaard gaande overlast en verkeersonveiligheid- wordt door hen een duidelijk signaal 
afgegeven; 
 

Overwegende dat:  

• Een oplossing geboden kan worden door van een deel van de Bredase weg -het deel dat tussen 
de Philipslaan en de Zwaanhoefstraat ligt- een 30 kilometerzone te maken; de navigatiesystemen 
geven dan een route aan waarbij de geschatte 1400 motorvoertuigen per etmaal via de afslag 
Zegge van en naar de Campus A58 worden geleid;   
 

Verzoekt het college om:  
1. Voor het deel van de Bredase weg dat tussen de Philipslaan en de Zwaanhoefstraat ligt, de 

maximale snelheid te verlagen naar 30 km/uur; 
2. Daartoe toereikende infrastructurele aanpassingen in een participatief traject met omwonenden 

nader uit te werken; 
3. De raad over deze nadere uitwerking te informeren via een raadsmededeling in de eerste helft 

van 2020. 
 
En gaat over tot de orde van de vergadering, 
 
Namens, 
 
VLP, Jos Heeren 
CDA, Robert Breedveld 

WEZENBEEK 

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


PvdA, Michael Yap 
SP, Adriënne Maas-Cleeren 
Wezenbeek, Jac Wezenbeek 
ChristenUnie, Karen Suijkerbuijk-Ader 
D66, Harm Emmen 
Burger Belangen Roosendaal, Selda Bozkurt 


