
Aan Burgemeester en wethouders en de gemeenteraadsleden van de Gemeente Roosendaal 
en Nispen.

Inleiding

Momenteel loopt er nog een enquête van de fietsersbond afdeling Roosendaal naar de 
fiets(on)veiligheid van de diverse wegen en pleinen in Roosendaal e.o.

De uitslagen daarvan zullen aan de nieuwe wethouder verkeer worden overhandigd.

Het onderzoek van adviesbureau Cleverland naar de onveilige wegen in Roosendaal e.o. is 
ingevuld door een selecte groep te weten : De politie, handhavers, Veilig Verkeer Nederland, 
de fietsersbond, OV-bedrijf Arriva en bewonersgroepen uit Kortendijk en de vijf dorpen, 
nomineerden verkeersknelpunten via een online enquête.

De bewoners van Roosendaal e.o. zijn hier niet direct bij betrokken, het mede daarom dat de 
fietsersbond dit onderzoek aan het doen is om te weten te komen wat de inwoners van 
Roosendaal vinden.

Het onderzoek van de fietsers bond is dus juist tegenovergesteld aan het onderzoek van 
Cleverland en vraagt juist aan de bewoners van Roosendaal e.o. hun menig te geven.

Let wel, de fietsersbond is verheugd dat dit onderzoek heeft plaats gevonden maar had liever 
gezien dat zij daar in eerder stadium bij was betrokken.

Immers uit de data blijkt dat ” Aantal absolute ongevallen per 1000 Fiets “ significant hoger is 
dan” Aantal absolute ongevallen per 1000 MVT “. In sommige situaties zelfs tot 20 maal   
( Rietgoorsstraat ) . totaal 50.86 MVT en 114.42 Fiets, waarvan de impact met de fiets 
natuurlijk oneindig veel hoger is als met de auto.

De fietsersbond vind elk ongeval er een teveel maar of je nu blikschade aan je motorvoertuig 
hebt of dat je als fietser een ongeval meemaakt is een wereld van verschil. 

Voordat het college wellicht middelen ter beschikking gaat stellen aan het voorkomen van 
MVT te voorkomen ( blikschade ) is het voor de fietsersbond van het grootste belang dat er 
zorgvuldig overleg plaatsvind en de beperkte middelen aan de juiste situaties worden besteed.

Ook bij ons komen berichten binnen van fietsers die nog in een revalidatie proces zitten na 
een aanrijding met een motorvoertuig meerdere jaren geleden. Dit willen we graag voorkomen.

De fietsersbond wil graag het volgende weten.

1. Hoeveel personen hebben deze enquêtes ingevuld i.v.m. draagvlak, representativiteit ?
2. Wat waren de kosten van dit onderzoek?
3. Is het college op de hoogte van de lopende enquêtes van de fietsersbond?
4. Is het college bereid om de genoemde 250.000 euro in het persbericht van BN de Stem

voor een snelle verbetering van de meest onveilige situaties aankomend jaar in overleg 
met de fietsersbond te besteden , een en ander afhankelijk van de betaalbaarheid en 
uitkomst van de enquête.

Namens de Fietsersbond Ron Vuijk afdelings voorzitter.


