Motie 5 is met 17 stemmen voor (VLP, Lokaal Sociaal 21, PvdA, D66, ChristenUnie, Burger Belangen
Roosendaal, Wezenbeek) en 17 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, GroenLinks)
gestaakt. De motie zal in de eerstvolgende raadsvergadering opnieuw in stemming worden
gebracht.
Motie 5
Verkeersveiligheid in combinatie met het HPO
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 23 december 2021, gehoord hebbende de
beraadslaging over het raadsvoorstel HPO 2022;
Constaterende dat:
• De meeste gebouwen voor het primair onderwijs na meer dan 40 jaar aan verbouwing of
nieuwbouw toe zijn;
• Er voor de ligging van de scholen destijds veelal gekozen is voor een verkeersluwe omgeving;
Overwegende dat:
• Door de tijd heen er steeds meer kinderen naar school worden gebracht en gehaald met de auto;
• De wegen rondom deze scholen niet zijn voorzien in deze verkeersbewegingen;
• Bewoners overlast ervaren van deze verkeersbewegingen;
• De scholen zelf ook vaak overlast ervaren en ouders wijzen op hun verkeersgedrag en dat er ook
alternatieven zijn om hun kinderen naar school te brengen;
• Er rond deze scholen vaak verkeersgevaarlijke situaties ontstaan;
Van mening zijnde dat:
• kinderen veilig naar en van school van huis en weer thuis kunnen komen;
• omwonenden van de scholen recht hebben op leefbare omgeving;
• de verkeersituaties rondom scholen niet altijd meer optimaal zijn;
Draagt het college op:
1. Ter aanvulling op de uitvoering van de motie ‘Verbetering verkeersveiligheid rondom scholen in
Roosendaal’ van 8 juli 2021, het college de opdracht te geven om ook bij iedere verbouwing of
nieuwbouw van een school direct de verkeerssituatie rondom de betreffende school te betrekken
en waar nodig maatregelen te nemen;
2. In overleg met de scholen en de omwonenden een passende oplossing te vinden voor de
verkeerssituatie;
En gaat over tot de orde van de vergadering.
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