Wezenbeek

UNANIEM AANGENOMEN
Agendapunt 7a
Motie 4
Verbetering verkeersveiligheid rondom scholen in Roosendaal
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 8 juli 2021, gehoord hebbende de
beraadslagingen over raadsvragen nr. 111-2021: Beantwoording raadsvragen VLP - Snelheid en
veiligheid Molensingel Wouw.
Constaterende dat:
- Er rondom scholen bij drukte regelmatig gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan als gevolg van te hoge
verkeerssnelheden en onoverzichtelijke verkeerssituaties;
Overwegende dat:
- Kinderen op een veilige manier van en naar school moeten kunnen gaan; Er moet rondom alle
scholen een verkeersveilige omgeving zijn;
- De landelijke trend is dat er steeds meer wegen binnen de bebouwde kom van een 50 km/u naar 30
km/u regime gaan;
- In de Tweede Kamer ook een voorstel is aangenomen, dat in plaats van 50 km/u, 30 km/u de
standaard wordt;
- De gemeente de bevoegdheid heeft om de snelheid op wegen nu al van 50 km/u naar 30 km/u terug
te brengen;
Van mening zijnde dat:
- De verkeersveiligheid per school verschilt en dus per school bekeken moet worden hoe de
verkeersveiligheid verbeterd kan worden;
- Dit in samenspraak moet gebeuren met betrokken partijen, zoals schooldirectie, leerlingen, ouders en
politie;
- Het reduceren van de maximale snelheid naar 30 km/u -ook gezien de landelijke trend- hierbij als
uitgangspunt kan worden genomen;
Draagt het College op:
1. Actief in te zetten op het verbeteren van de verkeersveiligheid rondom basis- en middelbare
scholen in de gemeente Roosendaal, met daarbij als uitgangspunt, dat de maximale snelheid
rondom scholen wordt verlaagd naar 30 km/u (ondersteund door een passend wegontwerp, dat
het gewenste gedrag van weggebruikers positief beïnvloedt);
2. Dit in samenspraak te doen met betrokken partijen, zoals schooldirectie, leerlingen, ouders en
politie;
3. De raad in het derde kwartaal van 2021 te informeren over de aanpak Verbetering
verkeersveiligheid rondom scholen in Roosendaal.
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