
 
 

 
 
 
 
Motie 4 is niet in stemming gebracht, vanuit de logica dat motie 1 is aangenomen.  

 
Motie 4. 

Het weren van vrachtverkeer op de Bredaseweg 
 
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 verleden het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan 2015-2025 is vastgesteld;  

• In een dergelijk langlopend plan niet altijd rekening kan worden gehouden met economische of 
sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen;  

• Zienswijzen op deze ontwikkelingen aangepast moeten kunnen worden;  
 
Van mening zijnde dat:  

• Bewoners nu reeds overlast ondervinden van ongewenste verkeersbewegingen op de 
Bredaseweg;  

• De voorgenomen komst van een nieuw logistiek centrum langs de A58 op het voormalige 
Philipsterrein zal leiden tot een toename van deze verkeersbewegingen;  

• Deze verkeersbewegingen voornamelijk worden veroorzaakt door vrachtverkeer, dat aanbevolen 
alternatieve routes links laat liggen; 

• De omwonenden vrezen voor een verdere aantasting van hun woongenot bij doorvoering van de 
plannen voor het nieuwe logistiek centrum; 

 
Overwegende dat:  

• In het verleden omwonenden tot grote tevredenheid hun bijdrage hebben geleverd aan de 
totstandkoming van de huidige inrichting van de weg;  

• Herinrichting van de Bredaseweg een oplossing kan zijn voor het aanzienlijk terugdringen van 
ongewenst vrachtverkeer; 

 
Draagt het college op:  
1. In gemeenschappelijk overleg tussen verkeerskundigen en het bewonerscomité CA58 / 

omwonenden te komen tot adequate maatregelen waardoor vrachtverkeer wordt geweerd uit 
de Bredaseweg;  

2. De bewegwijzering langs de snelweg A58 aan te passen, zodat vrachtverkeer via de gewenste 
route (afslag Zegge in plaats van afslag Roosendaal Oost) naar Majoppeveld wordt geleid; 

3. De raad over deze maatregelen zo spoedig mogelijk te informeren via een raadsmededeling en 
dit uiterlijk in de eerste helft van 2020 te doen. 

 
En gaat over tot de orde van de vergadering. 
 
Namens, 
 
VVD, Sanneke Vermeulen 
Roosendaalse Lijst, René van Broekhoven 



GroenLinks, Naima El Azzouzi 
 


