
  

Motie 2 is unaniem aangenomen. 

Motie 2 
Burgemeester Prinsensingel, lagere snelheid en meer parkeerplaatsen 

 
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 9 december 2021, gehoord hebbende de 
beraadslaging over het raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Groot Mariadal. 
 
Constaterende dat: 

• Op de ‘vergeten straat’, de Burgemeester Prinsensingel tussen de Kloosterstraat en de 
Brugstraat, de verkeersveiligheid op dit moment niet gewaarborgd is en dat er onvoldoende 
parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor de bewoners; 

 
Overwegende dat: 
• In de beraadslagingen de wethouder heeft aangegeven dat de Burgemeester Prinsensingel 

niet nu, maar pas tijdens de uitwerking van de gebiedsvisie Stationsbuurt wellicht aangepast 
gaat worden; 

• Het niet gewenst is dat de bewoners hierop moet wachten en dat er nu zo spoedig als 
mogelijk maatregelen getroffen moeten worden om de snelheid te verlagen; 

• Er onvoldoende parkeergelegenheid is voor de bewoners in deze straat; 
 
Verzoekt het college: 
1. Om zo spoedig als mogelijk, bij een passend verkeersbesluit, de bebording op de Burgemeester 

Prinsensingel tussen de Kloosterstraat en de Brugstraat, aan te passen van 50 naar 30 kilometer 
per uur; 

2. De parkeervergunningen voor de Burgemeester Prinsensingel (in het deel tussen de Brugstraat 
en de Kloosterstraat) in overleg met de bewoners aan te passen, zodat er voor hen een 
parkeerplek is in hun straat; 

3. De verkeersdeskundigen met een passende tijdelijke inrichting van de straat te komen. Hierbij in 
elk geval te onderzoeken of éénrichtingsverkeer van de Kloosterstraat in de richting van de 
Brugstraat de beste richting is. Hiernaast zorg te dragen voor het daadwerkelijk verlagen van de 
snelheid en het creëren van extra parkeerplaatsen, hierbij rekening houdend met de omliggende 
straten, zoals de Kloosterstraat; 

4. Bij positieve resultaten, zo spoedig mogelijk de uitvoering van deze tijdelijke inrichting te 
realiseren; 

5. Voor de structurele herinrichting van de Burgemeester Prinsensingel bewoners te betrekken bij 
het maken van de plannen om zo te komen tot een passende oplossing; 

6. De raad te informeren over het plan van aanpak uiterlijk 1 februari 2022 
 
En gaat over tot de orde van de vergadering. 
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