
 

 
 
 
UNANIEM AANGENOMEN 

 Agendapunt 7a 
Motie 5 

Verlagen maximale snelheid Molensingel in Wouw naar 30 km/u 
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 op de Wouwse Molensingel regelmatig gevaarlijke situaties ontstaan; 
- Te hoge verkeerssnelheden en de kruising Molensingel – Kloosterstraat/Kromveld hier een 

belangrijke rol in spelen; 
o De brede asfaltweg met rechte stukken nodigt uit om te hard te rijden; 
o De kruising Molensingel – Kloosterstraat/Kromveld kan met recht een gevaarlijke kruising 

worden genoemd; 
- De functie van ontsluitingsweg van de Molensingel bovendien door de jaren heen vervaagd is en door 

ontwikkelingen in het dorp er veel lokaal verkeer is op de Molensingel; 
- Er in de nabijheid van de Molensingel maar liefst twee scholen gesitueerd zijn, waarbij veel leerlingen 

de drukke Molensingel moeten oversteken; 
- Door de komst van het nieuwe Bravis-ziekenhuis en het alsmaar toenemende sluipverkeer het op de 

Molensingel nog drukker zal worden. 
 
Overwegende dat: 
- 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; 
- Meer dan 300 omwonenden -waaronder veel ouders van leerlingen van de beide scholen- een petitie 

hebben ingediend om de snelheid op de Molensingel te reduceren en daarbij passende maatregelen 
te treffen;  

- De directies van de beide scholen dit verzoek meer dan toejuichen; 
- De petitie/handtekeningenactie op participatieve wijze tot stand is gekomen. 
 
Draagt het College op: 
1. De maximale toegestane snelheid op de Molensingel in Wouw te verlagen naar 30 km/u; 
2. Daartoe toereikende infrastructurele aanpassingen nader uit te werken en dit in overleg te doen met 

de omwonenden, scholen en verkeerskundige; 
3. De raad over deze nadere uitwerking te informeren via een raadsmededeling in de tweede helft van 

2021. 
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