
 
 

Agendapunt 7a 
 

Motie 3 is unaniem aangenomen. 
 

MOTIE 
Verkeersafhandeling Laan van Brabant 

 
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 22 december 2022, gehoord hebbende 
de beraadslagingen over raadsvoorstel Ontwikkelplan Roosendaal. 
 
Constaterende dat: 
 De huidige verkeerssituaties aan de Laan van Brabant niet ideaal en op diverse punten zelfs 

onoverzichtelijk en gevaarlijk zijn. 
 De parkeergarages van Roosendaal slecht bereikbaar zijn vanuit de zijde burgemeester 

Freijterslaan. 
 De brandweer in geval van een uitruk een snelle en vrije doorgang moet kunnen hebben. 
 
 
Overwegende dat:  
 Er in het “ontwikkelplan Roosendaal” wordt gesproken over herinrichting en herstructurering 

van de Laan van Brabant. 
 Wanneer het snel en gemakkelijk inrijden van een van de parkeergarages in de nabijheid van de 

Laan van Brabant door de inrichting van de straat wordt vergemakkelijkt dit veel “onveilige” 
verkeersbewegingen kan voorkomen, niet alleen op die locatie maar ook voor de gehele 
centrumring. 

 De Laan van Brabant een redelijk belangrijke verkeersader is in en rondom het centrum welke we 
zeker ook voetganger- en fietsvriendelijk willen inrichten. 

 Het verwijderen van stoplichten en het plaatsen van een of meerdere rotondes op deze weg zou 
kunnen bijdragen aan de doorstroom en veiligheid. 

 
Besluit:  
Het college te verzoeken: 
1. Tijdens de uitvoering van het ontwikkelplan Roosendaal een kritische en vooruitziende blik te 

houden op de herinrichting van de Laan van Brabant en daar focus te hebben op de 
verkeersafhandeling van auto’s in het bijzonder, om hiermee de verkeerveiligheid voor fietsers 
en voetgangers te vergroten en te waarborgen. 

2. Tijdens de herinrichting breder te kijken dan de straat zelf, dus ook hierbij de 
verkeersafhandeling vanaf en richting andere zijdes van het centrum, de Freijterslaan, de Laan 
van Limburg en richting Kroeven/Tolberg in ogenschouw te nemen. 

3. Te voorzien in een snelle verkeersafhandeling van bezoekers met de auto van onze binnenstad. 
 
En gaat over tot de orde van de vergadering. 
 
Namens, 
 
VLP Roosendaal, Jos Heeren 
Roosendaalse Lijst, Sjef van der Touw 
GroenLinks, Christian Villée 


