
 
 
 
 

MOTIE  
 

Ontwikkelen Lobby-strategie op Mobiliteit 
  
  
Constaterende dat:  

• Het Rijk de komende jaren miljoenen investeert in Zeeland en de verwachting is dat dit op de 
langere termijn zeker meer dan duizend banen zal opleveren, waarbij een deel van de investering 
naar betere OV-verbindingen tussen Zeeland en de Randstad zal gaan; Met een stevige lobby 
zouden de belangen van Roosendaal en de regio West-Brabant hierin meegenomen kunnen 
worden (aansluiting op snelle verbinding naar Randstad vanuit delta over spoor, lightrail, weg en 
water); 

• De lobby voor het zo snel mogelijk terugkrijgen van de snelle treinverbinding tussen Roosendaal 
en Antwerpen verstevigd moet worden, nu is gebleken dat gereedkomen van het tracé tussen 
Kijfhoek-Belgische grens pas voor 2026-2028 op de planning staat; 

• De gemeenteraad van Halderberge onlangs nog een motie heeft aangenomen met als doel de 
lobby op het verder terugdringen van giftreinen over het spoortracé tussen Moerdijk en de grens 
met Essen te versterken; Ook hier dient Roosendaal haar verantwoordelijkheid in te nemen;   

  
Overwegende dat: 

• Een permanente lobby noodzakelijk is, waarbij volgens een doelbewuste strategie druk wordt 
uitgeoefend en zodanige beïnvloeding, dat de belangen van de gemeente Roosendaal op zaken 
die met mobiliteit te maken hebben, daadwerkelijk worden gehoord en ingewilligd. 

• Hiertoe, in afstemming met de raad, door het college een duidelijke lobby-
strategie dient te worden ontwikkeld, zo mogelijk ook met behulp van externe 
professionals; 

 
Verzoekt het college: 
1. Om samen met de raad in het eerste kwartaal van 2021 een lobby-strategie op mobiliteit te 

ontwikkelen.  
 
En gaat over tot de orde van de vergadering.  
  
Namens, 
  
PvdA, Paul Klaver 
VVD, Kees Verstraten en Sanneke Vermeulen 
VLP, Arwen van Gestel 
GroenLinks, Christian Villée 
Roosendaalse Lijst, Charl Goossens 
ChristenUnie, Karen Suijkerbuijk-Ader 
CDA, Robert Breedveld 
Wezenbeek, Jac Wezenbeek 
SP, Marion Heessels 
D66, Harm Emmen 
Burger Belangen Roosendaal, Selda Bozkurt 
 

 

 

 

Wezenbeek 

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

