
'Fietsambassadeur' laat raad over 
gevaarlijke fietspaden in Roosendaal 
fietsen
ROOSENDAAL - De 'ambassadeur van het fietsen' noemt raadslid Paul Klaver Jacques Vermeulen. 

De 81-jarige Roosendaler maakt zich boos over de deplorabele toestand van de fietspaden in de stad. 

Zaterdag nam hij een groepje raadsleden mee op een fietstocht door Roosendaal om hen te laten zien 

wat hij bedoelt. 

Vermeulen fietst voorop, een fluitje in zijn mond om dwalende raadsleden bij de les te houden. In 

zijn hand een briefje met de route die hij heeft uitgezet, 26 kilometer door het centrum, de 

Westrand, de Tolberg en het Watermolenbeekpark tot aan het buitengebied bij Nispen toe. Daar 

hobbelen de raadsleden over de rustieke kasseien in de Doelstraat. Erg mooi en erg onhandig. 

Bewoner Geert Deelen komt even vertellen hoe hij met de keiharde banden van zijn elektrische 

fiets regelmatig bijna van de weg stuitert. 



Levensgevaarlijk

Jacques Vermeulen wil van een elektrische fiets nog niet horen. ,,Daar ga ik over nadenken als ik 

negentig ben'', vindt hij. Onderweg laat hij zien waar hij zich dood aan ergert: hobbelige 

fietspaden, met gescheurd asfalt, plassen en gebroken tegels, vaak vol liggend met losse takken 

en rommel. Levensgevaarlijk en onbegaanbaar voor senioren met een rollator of scootmobiel. Een

tijd geleden is Vermeulen flink gevallen met de fiets en heeft lang in het ziekenhuis gelegen. 

'Dokter, alles goed en wel, maar ik kan toch wel weer fietsen?', was het eerste wat hij na zijn 

operatie vroeg. De geplande fietstocht met wethouder Saskia Schenk kon door het ongeluk niet 

doorgaan. Wel heeft Vermeulen inmiddels met een ambtenaar het tochtje gemaakt. ,,Daarna zijn 

inderdaad al een aantal punten waar ik op heb gewezen aangepakt'', vertelt hij tevreden.

,,De Hoogstraat, de Spoorstraat en de Strausslaan'', dat zijn de fietspaden die het eerst moeten 

worden aangepakt, vindt Vermeulen. ,,En op de Laan van Brabant moet het fietspad verbreed 

worden, dat kan makkelijk. Heel onhandig dat daar eenrichtingverkeer is.''

Stoplicht

Roosendaal heeft misschien 20.000 auto's, maar wel ruim 60.000 fietsers, telt een van de 

raadsleden. Maar in de besluitvorming draait alles om de automobilisten, vermoedt Vermeulen. Hij 

heeft weleens geklokt dat hij vier minuten hij moest wachten bij de stoplichten op de Laan van 

Brabant. Dat kan Ron Vuijk beamen. Hij heeft zelfs eenFacebookpagina met gevaarlijke 

fietssituaties in Roosendaal. Fietsers worden gewoon belazerd, heeft hij gemerkt. ,,Ik heb uit 

nieuwsgierig eens dat knopje dat je als fietser moet indrukken bij stoplichten eraf geschroefd. Er 

zat niet eens een draadje. Die paal staat daar gewoon voor de show.''

https://www.bndestem.nl/roosendaal/fietsambassadeur-laat-raad-over-gevaarlijke-fietspaden-in-roosendaal-

fietsen~a5c3a773/
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Jacques Vermeulen (80) maakt een foto van een gevaarlijke scheur in het fietspad op de Flaneerdijk. © Peter
van Trijen / Pix4Profs

Fietspaden in Roosendaal zijn gevaarlijk
ROOSENDAAL - Jacques Vermeulen (80) uit Roosendaal maakt zich zorgen over de staat 
van de fietspaden in Roosendaal.

Met zijn camera in de aanslag staat Jacques Vermeulen (80) uit Roosendaal ons op te wachten. 
"Ik heb een ronde van 20 kilometer uitgestippeld", zegt hij, wijzend op een papier in zijn borstzak. 
"Zo zien we alle slechte fietspaden in een middag."

Sinds twee jaar houdt Vermeulen de staat van de fietspaden bij, al fietsend - zonder ondersteuning
- door Roosendaal en omstreken. Alles legt hij in detail vast en maakt er foto's van. Een intensief 
werkje waar veel tijd in gaat zitten, met als doel de gemeente te overtuigen iets te doen aan het 
slechte wegdek en er meer in te investeren. Vandaag fietsen we een stukje met hem mee.

Woekerend onkruid, waterplassen, gebroken, losse en verschoven tegels, ingescheurd asfalt, 
overhangende struiken: Vermeulen 'ergert zich er kapot aan'.

Het begon allemaal ruim twee jaar geleden. Zijn vrouw was voor de tweede keer in korte tijd 
gevallen doordat er losse tegels lagen. "Bont en blauw was ze. Later bleek dat ze hierdoor ook 
een hersenbloeding heeft opgelopen. Voor ouderen zit een ongelukje sneller in een klein hoekje. 

https://www.bndestem.nl/nieuws/fietspaden-in-roosendaal-zijn-gevaarlijk~a55da242/69559347/


Je bent gewoon minder flexibel. Vroeger dacht je bij een slecht pad misschien: als ik snel fiets, 
dan ben ik er zo voorbij. Maar dat kan echt niet meer op onze leeftijd."

Ondertussen wijst hij naar gleuven in het wegdek. "Deze zijn zo breed dat er een fietsband in past.
Levensgevaarlijk. Zeker voor wielrenners, die hebben helemaal dunne bandjes." Hij stapt af om 
een foto te maken. Als gepensioneerd fotograaf probeert hij de slechte punten zo goed mogelijk 
vast te leggen. "Zien is geloven", zegt Vermeulen overtuigd.

De meest gevaarlijke fietspaden zijn te vinden op de Strausslaan, de Spoorstraat en de 
Zwaanhoefstraat. Ook het Molenbeekpad en de Flaneerdijk hebben veel slechte stukken volgens 
Vermeulen. Het eerste jaar nadat hij begonnen was, stuurde hij zijn lijst met een begeleidende 
brief naar de gemeente.

Lees vrijdag meer in BN DeStem
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