
PREMIUM
Ook op dit stuk Burgemeester Prinsensingel zou een maximum snelheid van 30 kilometer per 
uur moet gelden, vinden verschillende politieke partijen. © Google Maps

Oproep politiek: ‘Maak ook het 
laastste stuk van de Prinsensingel
een 30 kilometer-straat’
ROOSENDAAL - Verlaag de maximum snelheid ook op het stuk 
Burgemeester Prinsensingel tussen de Brugstraat en de 
Kloosterstraat van 50 naar 30 kilometer per uur. 
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Daarvoor pleiten verschillende politieke partijen in Roosendaal. Op de rest 
van de weg geldt al een max van 30.
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Wooncomplex Oase in Groot Mariadal verrast Roosendaase raad: ‘Dit wordt een 
blokkendoos’

Dat bleek donderdag bij de gemeenteraadsvergadering, waar gesproken 
werd over het het nieuwe bestemmingsplan voor Groot Mariadal. Dat 

https://www.bndestem.nl/roosendaal/wooncomplex-oase-in-groot-mariadal-verrast-roosendaase-raad-dit-wordt-een-blokkendoos~a5c048f6/


voorziet in een complete herontwikkeling van het gebied tussen 
Kloosterstraat, Vincentiusstraat en de Burgemeester Prinsensingel. 

Dat moet dé groene verbindende schakel tussen het station en de 
binnenstad, met een gerenoveerd stadskantoor, nieuwbouw van scholen en
verbouw van het voormalige klooster Mariadal. Daarbovenop komen er 
woningen in het gebied en worden de tuinen van Mariadal openbaar. 

Mooi, maar...
Mooie plannen, vindt de raad, maar er zijn wel wat zorgen over bijvoorbeeld
over voldoende parkeermogelijkheden en verkeersveiligheid. Want in de 
huidige vorm nodigt het stukje Prinsensingel ter hoogte van het klooster wel
erg uit voor hard rijden. Anneke Eijck (VVD): ,,Er staan weliswaar paaltjes, 
maar die worden meer gezien als uitdaging. Zij krijgt bijval van Marco 
Schillemans (Roosendaalse Lijst). Zijn partij overweegt het college hier met 
een motie toe te dwingen. 

Fietsstraat?
Christian Villée gaat liever nog een stap verder: ,,Maak van de 
Burgemeester Prinsensingel een fietsstraat, waar de auto te gast is.’’ In 
Roosendaal is de Wouwseweg op die manier ingericht. Villée: ,,Dat kan 
uitgebreid worden met de Molenstraat, Vugtstraat en Ludwigstraat.’’ 

De gemeenteraad praat hier volgende week verder over.
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