
Agendapunt 6a 

 

MOTIE 1 

Herstraten trottoirs op hoger kwaliteitsniveau bij aanleg glasvezelkabels 

 

De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 21 juli 2022, gehoord hebbende de 

beraadslaging over het raadsvoorstel Voorjaarsbrief financiën 2022; 

 

Constaterende dat: 

- Inwoners uit diverse wijken en dorpen problemen hebben ondervonden met de aanleg van de 

glasvezelkabels; 

- Er verschillende partijen zijn die het straatwerk terugleggen, waardoor er kwaliteitsverschil is 

opgetreden; 

- In het jaar 2022 en 2023 werkzaamheden gepland staan om in de resterende wijken glasvezel 

aan te leggen; 

- Er niet voldoende budget begroot is voor de reguliere werkzaamheden om de bestrating op het 

juiste kwaliteitsniveau (zoals afgesproken met de gemeenteraad) terug te leggen.  

- Er in het najaar 2022 een nieuwe aanbesteding komt voor het volledig herstraten van de 

voetpaden/trottoirs na de aanleg van glasvezelkabels. 

 

Overwegende dat: 

- In het ambitieakkoord staat dat een hoger beheer- en onderhoudsniveau op sommige plekken de 

leefbaarheid en het veiligheidsniveau verbetert; 

- Eén van de ambities in het akkoord is dat de wijken en dorpen schoon, heel en veilig zijn en dat 

het onderhoudsniveau zichtbaar beter is; 

- Een kwalitatief goede bestrating kan bijdragen aan een gereguleerde afvoer van water, waardoor 

de klimaatbestendigheid kan toenemen; 

- Door voetpaden volledig te bestraten voorkomen wordt dat er komende jaren in de trottoirs een 

sleuf zichtbaar blijft en een strotvloed aan klachten voorkomt vanwege nazakken. 

 

Van mening zijnde dat: 

- De kwaliteit van de buitenruimte in orde moet zijn, waarbij goed onderhouden trottoirs de basis 

is; 

- Het efficiënt is om de bestrating na de aanleg van (glasvezel)kabels gelijk te laten voldoen aan 

een hoger kwaliteitsniveau waardoor;  

a. Er een betere kwaliteit van trottoirs / voetpaden ontstaat; 

b. We versneld kunnen voorsorteren op implementatie van klimaatstad Roosendaal zodat 

klimaat-adaptieve maatregelen kunnen worden genomen; 

c. Volledig bestraten een impuls geeft aan de leefbaarheid en veiligheid van de wijken en 

dorpen. 

  

Draagt het college op: 

1. Voetpaden/trottoirs (binnen de bebouwde kom) waar in 2022 glasvezel is ingegraven vanaf 2023 

volledig te herstraten op basis van kwaliteitsniveau A van de CROW-normering met daar waar 

mogelijk het treffen van klimaat-adaptieve maatregelen;   

2. Voetpaden/trottoirs (binnen de bebouwde kom) vanaf 2023 waar glasvezel ingegraven wordt 

volledig te herstraten op kwaliteitsniveau A in combinatie met daar waar mogelijk het treffen van 

klimaat-adaptieve maatregelen; 



3. De financiële consequenties ten behoeve van het volledig herstraten op basis van 

kwaliteitsniveau A CROW-normering ter hoogte van € 625.000 euro per jaar, op te nemen in de 

begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 voor zover de werkzaamheden nog na 

2023 uitgevoerd dienen te worden; 

4. In de begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 een bedrag op te nemen om de 

voetpaden/trottoirs te blijven onderhouden op beeldkwaliteitsniveau B CROW-normering.  

 

Namens, 
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