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Besluitenlijst Commissievergadering 8 februari 2018 

Aanwezigen 

Voorzitter: C.G.M. Janssen 
Secretaris: C. Koop 
Deelnemers: VVD: J.J.M.M. Wezenbeek, A. Eijck, J.P.L.M. van den Beemt Roosendaalse Lijst: 

Y.A.J.M. de Beer-van Kaam, J.C.J.M. van Dorst CDA: M.A.C.M.J. van Ginderen VLP: 
M. Verbeek, J.M.M. Hertogh SP: A.W. Oudhof, M.J.G. Heessels D66: H.W. Emmen 
PvdA: M.S. Yap Nieuwe Democraten: A.J. Schijvenaars GroenLinks: C.F.G.R. 
Koenraad 

College: C.A. Lok 
 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN 
 

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 
 

 
2. VASTSTELLEN AGENDA 
 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

3. BESLUITENLIJST  
 
De besluitenlijst van de commissievergadering van 1 februari 2018 is ongewijzigd vastgesteld. 

 
 

4. RAADSVOORSTEL AANPASSEN VERORDENING AUTOLUWE BINNENSTAD EN NADERE 
REGELS I.C.M. RAADSMEDEDELING 2-2018 FIETSEN IN DE BINNENSTAD 
Roosendaal werkt hard aan het verbeteren van de aantrekkelijkheid en beleving van de 
binnenstad. Langzaam verkeer krijgt hierbij prioriteit en onnodig gemotoriseerd verkeer moet 
zoveel mogelijk worden voorkomen.  
Portefeuillehouder: wethouder Lok 
 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Lok het volgende aangegeven: 

- Er wordt onderzocht of er een eventuele fietsenstalling in de Biggelaar mogelijk kan worden 
gemaakt, maar de eigenaar wil eerst de andere ontwikkelingen ten aanzien van de 
Biggelaar afwachten. Het gaat dus enkel nu slechts om een onderzoek. Daarom nu ook 
nog geen communicatie hierover richting omwonenden. Mocht er meer duidelijkheid over 
zijn (concreet plan), dan zal op dat moment de communicatie met de omwonenden worden 
opgezocht.  

- Ook ten aanzien van de eventuele komst van een bioscoop in de Nieuwstraat is nu nog 
geen communicatie geweest in de richting van omwonenden. Dit zal pas gebeuren nadat er 
daadwerkelijk sprake is van een omgevingsvergunningsaanvraag hiertoe.  

- De ingang van de parkeergarage van de Biggelaar is niet optimaal. Er zal gekeken worden 
hoe dit verbeterd kan worden en hoe de toegang tot de parkeergarage ‘slimmer’ kan 
worden gemaakt. 

- Ten aanzien van parkeren van bussen en trailers in de Nieuwstraat: in overleg met de 
schouwburg wordt hier aandacht voor gevraagd. De suggestie van de fractie van de 
Roosendaalse Lijst, om hier meer proactief in te communiceren ter voorkoming dat bussen 
überhaupt in de Nieuwstraat parkeren (bijv. door het informeren over alternatieven), wordt 
door de wethouder meegenomen.  

- Wethouder Lok heeft aangegeven te zullen kijken of er voorwaarden kunnen worden 
verbonden aan een ontheffing, bijvoorbeeld door na 2 waarschuwingen m.b.t. te snel rijden 
een ontheffing in te trekken. 

- Het verbod op fietsen in de Raadhuisstraat komt te vervallen. Ten aanzien van het straatje 
Tussen de Markten is het i.v.m. de beperkte breedte niet wenselijk dat daar gefietst wordt. 
Hier wordt nog naar gekeken (voetgangersgebied).  
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- Op vraag van de fractie van de Nieuwe Democraten heeft wethouder Lok aangegeven dat 
voor nieuw te ontwikkelen appartementen in de autoluwe binnenstad er voor gekozen zou 
kunnen worden om aan de nieuwe eigenaren/bewoners geen ontheffing meer te verlenen. 
Voor huidige eigenaren/bewoners is dit niet mogelijk.  

 
Diverse fracties hebben aan wethouder Lok de oproep gedaan om, op het moment dat de plannen 
rondom de bioscoop in de Nieuwstraat en de fietsenstalling in De Biggelaar concreet worden, in 
samenspraak met omwonenden deze plannen integraal te bekijken. 
 
Het raadsvoorstel Aanpassen verordening autoluwe binnenstad en nadere regels i.c.m. 
raadsmededeling 2-2018 Fietsen in de Binnenstad gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering. 

 
De SP overweegt een motie op het gebied van onderzoek naar de (verkeers)veiligheid in de 
omgeving van de Biggelaar/Nieuwstraat, mocht er een fietsenstalling komen in de Biggelaar. 
Daarnaast overweegt de SP een motie openbare gender neutrale toiletten. 

 
De fractie van de Nieuwe Democraten overweegt een voorstel om de ingang van parkeergarage 
Biggelaar naar het begin van de Nieuwstraat te verplaatsen. Daarnaast overweegt de fractie van de 
Nieuwe Democraten een motie ten behoeve van het creëren van fietsparkeergelegenheid op het 
parkeerterrein Emile van Loonpark. Tevens overweegt de fractie van de Nieuwe Democraten een 
anti-scootermotie.  
 
De VLP overweegt de raad een motie voor te leggen waarin wordt gevraagd de keuze te maken of 
men voor of tegen  de komst van een fietsenstalling in De Biggelaar is. 
 
 

5. SLUITING 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur 
 
  


