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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2018 

 

VERGADERING DONDERDAG 01 MAART 2018 
 

 

Raadzaal, raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 19.30 uur 

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
     van 25 januari 2018 
 
4. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
 
5. A-CATEGORIE 
a. Voorstel 6 Wijziging verordening en beleidsregels t.b.v. starterslening 
b. Voorstel 7 Archiefverordening Roosendaal 2018 en beheerregeling informatiebeheer 

Roosendaal 2018 
 
6. B-CATEGORIE 
a. Raadsvoorstel Aanpassen verordening Autoluwe Binnenstad en nadere regels i.c.m. 
 Raadsmededeling 2-2018 Fietsen in de Binnenstad 
 
7. C-CATEGORIE 
a. Raadsmededeling 1-2018 Stedenbouwkundige visie Roosendaal geluidsschermen langs  
 het spoor 
b. 016-2018 Vraag en antwoord PvdA en GroenLinks - Kwestie Biomoer 
c. Spoedeisende Eigenstandige motie – Behoud huisartsenpost Roosendaal 
 
8. Sluiting  

 
Aanwezig: Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer, burgemeester  
Griffier: mevr. E.M.J. van Straaten-Noyons  
De heren A.A.B. Theunis, C.A. Lok, J.A.M. Verbraak en C.A.E.M. van Poppel, wethouders  
De dames: W. Claessens-Vloedgraven (SP), Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), M.C.J. 
Frijters (VVD), M.J.G. Heessels (SP), C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks), A.G.A. van den Nieuwenhof-
Vleeshouwers (CDA), A.W. Oudhof (SP)  
De heren: M. Aygün (CDA), J.P.L.M. van den Beemt (VVD), G.A.H.M. Boons (VVD), R. Breedveld 
(CDA), R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), W.C.H. Brouwers (VLP), J.C.J.M. van Dorst 
(Roosendaalse Lijst), H.W. Emmen (D66), C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst), A. van Gestel (VLP), 
M.A.C.M.J. van Ginderen (CDA), C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst), J.F.A. Heeren (VLP), 
J.M.M. Hertogh (VLP), M.A.K. van Heumen (SP), C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), 
C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), P.R. Klaver (PvdA), B. Missal (SP), A.A.M. Mol (CDA), K.A. 
Raggers (D66), E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), A.J. Schijvenaars (Nieuwe Democraten), 
G.A.W.A. Verhoeven (VVD), M.S. Yap (PvdA)  
 
Afwezig: dhr. M.J. van der Aa (SP), dhr. P.A.M.P. Beesems (Nieuwe Democraten), dhr. R. Niehot 
(Roosendaalse Lijst), mevr. S.D.A.H Schenk-Dekkers (wethouder)  
Mevr. Frijters (VVD) is voor het stemmen vertrokken. 
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1. Opening   
De VOORZITTER: Dames en heren, allemaal zeer welkom bij onze raadsvergadering, die ik bij deze 
heb geopend. In de sfeer van afmeldingen meld ik afwezig van de zijde van u raad de heer Van der 
Aa van de fractie van de SP, de heer Niehot van de Roosendaalse Lijst en de heer Beesems van de 
fractie van de Nieuwe Democraten. Van de zijde van het college laat wethouder Schenk zich 
verontschuldigen. Dat in het kader van de opening. 
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Vaststellen agenda, agendapunt nummer 2 wil een uwer hierover het woord? Nee? 
Dat betekent dat we de … Mevrouw Heessels? Ja? 
 
Mevrouw HEESSELS: Dank u wel, voorzitter. Ik had een punt van orde gezien de opkomst voor punt, 
raadsvoorstel 6a, raadsvoorstel Aanpassen verordening Autoluwe Binnenstad en nadere regels. Zou 
het mogelijk zijn om dit punt naar voren te halen? 
 
De VOORZITTER: Ja, dat is wel mogelijk. Maar wij gaan nu zo snel door de andere dingen heen dat 
we over vijf minuten bij dat onderwerp aanwezig zijn. Ik weet het bijna zeker en als het geen vijf 
minuten is, dan is het zes minuten. Dus laten we snel doorgaan.  De heer Van Gestel en daarna de 
heer Breedveld. De heer Van Gestel? 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, zoals aangekondigd zou ik graag spoedeisend een 
Eigenstandige motie indienen vanavond. En die ligt voor op uw tafeltjes “Voorstraat 157 beschikbaar 
stellen aan verenigingen en stichtingen”. Mocht u onverhoopt een toelichting willen op de 
spoedeisendheid, het staat in de tekst in het begeleidend schrijven van eerder deze week. Maar als u 
daar prijs op stelt kan ik dat u nog toelichten.  
 
De VOORZITTER: Ja, goed u wilt de motie “Voorstraat 157 beschikbaar stellen aan verenigingen en 
stichtingen”, omdat vanavond bij wijze van spoedeisendheid te behandelen. Het is natuurlijk aan u 
raad om daarover te oordelen. Als we het gaan behandelen dan zou ik willen voorstellen om dit onder 
agendapunt 7.d van Dirk te behandelen. Maar ik kan me ook voorstellen dat u zegt van moet dat 
vanavond? Moet dat deze raad nog doen. Maar dat is geheel aan u. Dus ook de vraag aan u kunt u 
instemmen met het voorstel van de VLP om die motie Voorstraat 157 vanavond te behandelen onder 
agendapunt 7 Dirk. Als u daar niet mee kunt instemmen steek dan even uw hand op, want dan ga ik 
tellen. Wij gaan even tellen. Dat is VVD, GroenLinks, CDA, Roosendaalse Lijst. Ik schat in dat er een 
meerderheid dat geen goed idee vindt dus dan gaat het niet door.  
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, daar kan ik verder niet op reageren, denk ik. 
 
De VOORZITTER: Nee, nee, nee. 
 
De heer VAN GESTEL: Zwaar teleurstellend uiteraard. Collegiaal vanavond. 
 
De VOORZITTER: Het is een feitelijk feit. Dus die motie wordt nu vanavond niet behandeld. Meneer 
Breedveld. U had ook nog iets voor de agenda. 
 
De heer BREEDVELD: Dank u, voorzitter. Ook wij hebben een verzoek. De ontwikkelingen rondom de 
huisartsenpost in Roosendaal hebben we samen met andere partijen het initiatief genomen om een 
motie te maken een spoedeisende motie, daar staan alle partijen onder. Dus ik hoop die bij de agenda 
te mogen voegen. 
 
De VOORZITTER: Ja, zelfde, dezelfde vraag die ik zojuist ook had bij het voorstel van de VLP. Wie 
van u raad kan instemmen met het behandelen van deze motie die dan als agendapunt 7.c zal 
worden toegevoegd. Kunt u daarmee instemmen? Graag even uw vingers, uw handen in de lucht. Dat 
lijkt u met z’n allen met uitzondering van, nee, ook de PvdA. Ja, dat is, u vindt dat allemaal. Dus dat 
gaat dan wel gebeuren dat die motie wordt behandeld “Behoud huisartsenpost Roosendaal”. 
Toegevoegd op de agenda onder punt 7.c. Anderen nog van u raad over de agenda? Dat is niet het 
geval dan is dit het spoorboekje voor vanavond. 
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3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
    van 25 januari 2018 
De VOORZITTER: Agendapunt 3, het vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van u raad 
van 25 januari jongstleden. Er zijn bij de griffie geen voorstellen tot amendering binnengekomen. Kan 
ik ervan uitgaan dat u instemt met het verslag, instemt met de besluitenlijst. Dat is het geval. Waarvan 
akte.   
 
4. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
De VOORZITTER: Agendapunt 4, afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen. Bij de griffie zijn 
geen aanvullende vragen ingediend. Ervan uitgaande dat dat klopt kan dit punt dan ook verder 
worden afgehamerd. Dat is het geval. Waarvan akte. 
   
5. A-CATEGORIE 
a. Voorstel 6 Wijziging verordening en beleidsregels t.b.v. starterslening 
De VOORZITTER: Agendapunt 5 dat zijn de zogeheten hamerstukken. 5.a Wijziging 
verordening en beleidsregels ten behoeve van starterslening. Een uwer behoefte aan een 
stemverklaring op dit stuk? Niemand? Dan is dat voorstel aanvaard.  
 
b. Voorstel 7 Archiefverordening Roosendaal 2018 en beheerregeling informatiebeheer 

Roosendaal 2018 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.b Archiefverordening Roosendaal 2018 en beheerregeling 
informatiebeheer Roosendaal 2018. Ook hier geldt een uwer behoefte aan een stemverklaring? 
Niemand? Dan is dit stuk bij hamerslag aanvaard. 
 
6. B-CATEGORIE 
a. Raadsvoorstel Aanpassen verordening Autoluwe Binnenstad en nadere regels i.c.m. 
 Raadsmededeling 2-2018 Fietsen in de Binnenstad 
De VOORZITTER: Agendapunt 6a. U ziet mevrouw Heessels binnen vijf minuten. We zijn er. Het 
aanpassen van de verordening Autoluwe Binnenstad en nadere regels in combinatie met de 
Raadsmededeling Fietsen in de Binnenstad. Dat is behandeld in de Commissie en vanuit die 
Commissie hebben zich een drietal fracties gemeld om in elk geval in eerste termijn het woord te 
voeren. Mevrouw Heessels van de SP, de heer Schijvenaars van de Nieuwe Democraten en de heer 
Hertogh van de VLP. Ik geef het woord graag aan mevrouw Heessels. 
 
Mevrouw HEESSELS: Dank u wel, voorzitter. Bij de behandeling van het raadsvoorstel en de 
raadsmededeling in de Commissie werd door de fractie van de SP ingebracht dat betreffende 
verkeersveiligheid rekening gehouden zou moeten worden met mogelijke ontwikkelingen zoals een 
bioscoop. Bewoners wisten al dat de plannen in een ver gevorderd stadium waren, maar waren nog 
niet geïnformeerd. Daarop werd door wethouder Lok opgemerkt dat er nog geen sprake was van een 
bioscoop in de Nieuwstraat en moesten daarop niet vooruitlopen. Wat schetst onze verbazing dat er 
sinds vanmiddag een collegebesluit ligt dat het perceel in de Nieuwstraat is verkocht aan de eigenaar 
van de bioscoop voor de bouw van een bioscoop. Het lijkt wel een slechte film. Het lijkt wel een 
stomme film, want van enige communicatie lijkt hier geen sprake. Morgen komt het in de krant. Op 14 
maart komt er een informatieavond voor de bewoners. Volgens het collegebesluit komt er een rotonde 
bij de ingang van de parkeergarage ten behoeve van een betere verkeersafwikkeling. Eigenaar de 
heer Lambregts verwacht geen problemen. Waar baseert hij dat op? Heeft hij een onderzoek gedaan? 
Zo ja, dan nemen wij hier graag kennis van. Is er bij de ontwikkeling van dit plan rekening gehouden 
met de fietsenstalling in De Biggelaar? Zo ja, dan zien wij graag het onderzoek en de uitwerking 
daarvan in het plan. En zo niet dan wordt het dus maar weer ad hoc en zonder overleg met bewoners 
iets besloten met de forse impact op de leefomgeving en de veiligheid van de inwoners van 
Roosendaal. De fractie van de SP dringt aan op een integrale aanpak van de veiligheid van de 
Nieuwstraat en omgeving. Waarin bovenal inwoners betrokken worden en hierover wordt 
gecommuniceerd met inwoners en met de raad. Graag horen wij van de wethouder hoe een en ander 
is onderzocht en hoe het plan is ontwikkeld. Misschien verrast de wethouder ons met een gedegen 
integraal onderzoek en plan naar de veiligheid van de Nieuwstraat. Mocht dat niet het geval zijn dan 
heeft de SP daarvoor een motie die wij graag in gaan dienen. Zal ik deze vast voordragen? 
 
De VOORZITTER: Als u hem alvast wilt indienen, dat kan… Zeg maar wat u wilt. Het kan ook in 
tweede termijn hoor, maar het kan ook nu.  
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Mevrouw HEESSELS: Ja? 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
Mevrouw HEESSELS: Ja, toch? 
 
De VOORZITTER: Nu maar doen? 
 
Mevrouw HEESSELS: Nu meteen? 
 
De VOORZITTER: Ja. Ga uw gang. 
 
Mevrouw HEESSELS: De motie heet “Integraal verkeersplan Nieuwstraat Roosendaal”. De 
gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 1 maart 2018, gehoord hebbende de 
beraadslagingen over het raadsvoorstel Aanpassen verordening Autoluwe Binnenstad en nadere 
regels in combinatie met Raadsmededeling 2-2018 Fietsen in de Binnenstad. Draagt het college op 
alvorens definitieve besluiten te nemen over de eventuele verplaatsing van de fietsenstalling of het 
verlenen van de vergunning voor een nieuwe bioscoop een onderzoek te doen en uit te werken in een 
integraal verkeersplan voor de Nieuwstraat en daarin te betrekken onder andere: 
a. Snellere doorstroming bij de ingang van De Biggelaar parkeergarage door bijvoorbeeld slimme 
kentekenherkenning. 
b. Maatregelen voor het 24 uur kunnen uitrukken van politie als wel toegankelijkheid en 
bereikbaarheid van politie en andere veiligheidsdiensten. 
c. De snelle afwikkeling van haal- en brengverkeer van schouwburg, bioscoop en horeca door 
bijvoorbeeld het aanleggen van een rotonde. 
d. Het aanpassen van parkeerbeleid op straat door bijvoorbeeld alleen toe te staan voor bewoners 
van de straat.  
e. Veiligheidsaspecten voor weggebruikers en bewoners te inventariseren en daarop passende 
oplossingen aangeven en te implementeren. 
En bij het onderzoek bij het opstellen van het integraal verkeersplan de bewoners van de Nieuwstraat, 
de politie en andere belanghebbenden nadrukkelijk te betrekken. De uitkomsten van het onderzoek en 
de uitwerking van een integraal verkeersplan met de raad te delen en gaat over tot de orde van de 
vergadering. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 1, heet “Integraal Verkeersplan Nieuwstraat 
Roosendaal”. Maakt onderdeel uit van de beraadslaging. 
 
Mevrouw HEESSELS: Dan hebben we nog een motie. Daar is heel veel over meegedacht en daar is 
ook het een en ander aan veranderd. De motie die we nu voor hebben liggen is “Openbare 
mindervalide toiletten” die was eerst aangekondigd als agenda-neutraal. Dat heeft er ook mee te 
maken dat er vooral door vrouwen is aangegeven dat zij openbare toiletten missen in het 
uitgaanscentrum in de binnenstad. Dus wij hebben dat nu maar aangegeven van nou we houden het 
op openbaar dat dat voldoende zal zijn. Vooral ook mindervalide vinden we heel belangrijk. We willen 
deze motie indienen. 
 
De VOORZITTER: Ga uw gang. 
 
Mevrouw HEESSELS: De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 1 maart 2018.  
Gehoord hebbende de beraadslaging over het raadsvoorstel Aanpassen verordening Autoluwe 
Binnenstad en nadere regels in combinatie met raadsmededeling 2-2018 Fietsen in de Binnenstad. 
Overwegende dat er onvoldoende openbare mindervalide toiletten zijn in het uitgaanscentrum. 
Roosendaal zich wil houden aan het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. 
En in de in de raadsvergadering van 21 juli 2016 unaniem aangenomen motie openbare toiletten 
waarin ook de aanbeveling genderneutraal wordt gedaan. Het criterium toegankelijk voor minder 
validen niet is meegenomen. Constaterende dat met het renoveren van de fietsenstalling in het 
uitgaanscentrum of het realiseren van een andere fietsenstalling in deze omgeving de aanpassing van 
een openbaar toilet naar een openbare mindervalide toilet met minimale middelen meegenomen kan 
worden. En draagt het college op in de fietsenstalling of fietsenstallingen gelegen aan het 
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uitgaanscentrum van Roosendaal ten minste één openbare mindervalide toilet te realiseren. En gaat 
over tot de orde van de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 2, heet “Openbare mindervalide toiletten” en maakt 
onderdeel uit van de beraadslagingen. De heer Van den Beemt heeft een vraag aan u. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Toen GroenLinks en de VVD alweer enige tijd 
geleden, dat staat er ook in, de motie in hadden gediend om tot een openbaar toilet te komen toen 
hadden wij in gedachten dat het openbaar is als iedereen er de hele dag bij kan. Waarom kiest de SP 
er nu voor om het in een fietsenstalling te doen die niet, althans, dat zijn ze tot nu toe niet, die niet 24 
uur per dag openbaar is. Want daarmee blokt u de hele toilet voor een aantal uren per etmaal. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Heessels. 
 
Mevrouw HEESSELS: Ja, dat klopt. We hopen dan ook dat de fietsenstalling langer open zal blijven. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Dat klinkt heel logisch. Maar we hebben 
natuurlijk elkaar hier het kot uitgevochten in deze raadszaal over de openingstijden van de 
fietsenstalling omdat dat ongelooflijk duur is. Dus dat wordt dan wel een heel dure wc, zo’n beetje zo’n 
Air Force One-wc. 
 
Mevrouw HEESSELS: Maar goed, wel een belangrijke aanpassing. En het is in ieder geval op 
zaterdagen zijn ze sowieso open, met het uitgaan het uitgaanspubliek zijn ze sowieso open en bij 
evenementen zijn ze open. Dus dat is in ieder geval een toevoeging. Het zou mooi zijn als er wat 
bredere openingstijden zijn. Dat ben ik helemaal met u eens.  
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Dat was uw termijn? Ja. Dan ga ik naar de heer Schijvenaars van 
de fractie van de Nieuwe Democraten. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Ook ik word een beetje geraakt door de 
kou buiten merk ik aan mijn stem. Voorzitter, ten aanzien van dit onderwerp we hebben daar in de 
Commissie al uitgebreid over gesproken. We zijn als Nieuwe Democraten gewoon blij dat er nu 
uiteindelijk een keer gaat gebeuren wat wij al die jaren ook hebben bepleit, voorzitter. We zijn ook blij 
dat ook dat eens verkeer nu daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden ook met erkenning van de 
wethouder dat dit plan ook daadwerkelijk uit de koker komt van de Nieuwe Democraten. Voorzitter, we 
hebben vier moties voorbereid en ik hou het maar even ook beperkt tot de vier moties. De eerste 
motie gaat over “Fietsenstalling Emile van Loonpark”. Ik ga de motie niet in het geheel voorlezen, 
voorzitter dat kost te veel tijd en excuses voor de mensen die de motie niet beschikbaar hebben. Maar 
het is allemaal terug te vinden op raad.roosendaal.nl. De motie “Fietsenstalling Emile van Loonpark”, 
voorzitter, heeft als dictum dat het college opgedragen wordt om de raad voor de zomer een voorstel 
voor te leggen ten behoeve van de realisatie van een bewaakte fietsenstalling op het parkeerterrein 
het Emile van Loonpark. De hele discussie natuurlijk van dat we zoveel mogelijk fietsenstallingen 
overal en nergens gaan hebben, voorzitter, maar we hebben natuurlijk het Emile van Loonpark waar 
best wel een hele mooie plek beschikbaar is om daar een bewaakte fietsenstalling te gaan realiseren. 
En de verdere overwegingen en argumenten, voorzitter, die treft u in de motie aan. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 3, heet  “Fietsenstalling Emile van Loon” en maakt 
onderdeel uit van de beraadslaging. En de heer Van den Beemt heeft op dit stuk een vraag.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Een bewaakte fietsenstalling op het 
parkeerterrein kunnen we daar de conclusie uit trekken dat het niet een overdekte fietsenstalling zou 
moeten worden van de Nieuwe Democraten? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, ik snap de vraag. Op het moment dat je overdekt gaat 
werken krijg je natuurlijk gelijk weer een bouwen van, enzovoorts. Ik weet niet of dat wenselijk, of 
nodig is. Misschien een klein overdekt gedeelte voor de beheerder van de stalling, dat laat ik graag 
even over voor de verdere uitwerking aan het college, voorzitter. Dat is niet iets wat ik in deze motie 
heb ondergebracht. 
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De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Waarom kunt u dan ook niet aan het college 
overlaten om de meest geschikte plaats op te zoeken. Waarom vindt u nu dat de raad ineens per se 
die plaats moet aanwijzen. Waarom heeft u er niet van gemaakt “bij het onderzoek naar een geschikte 
locatie krachtig aan te bevelen het Emile van Loonpark” bijvoorbeeld. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ik snap uw vraag en uiteraard staat het het college vrij om zo dadelijk in 
haar eerste termijn te zeggen dat zij dit een hele zinvolle suggestie vinden die zij uiteraard graag 
willen betrekken bij hun afwegingen. En als de wethouder die toezegging doet, voorzitter, ja dan kan 
deze motie natuurlijk worden ingetrokken.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Heessels nog op deze motie? Ga uw gang.  
 
Mevrouw HEESSELS: Dank u wel, voorzitter. Doet ie het? Ja. Is de heer Schijvenaars bekend met het 
feit dat er heel veel mensen bang zijn in het Emile van Loonpark en daar niet ’s avonds heen durven.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, ik denk dat er heel veel plekken zijn in Roosendaal waar 
mensen regelmatig bang zijn omdat het er donker is, of  te vrouwonvriendelijk is. Natuurlijk moet je in 
z’n algemeenheid zorgen als gemeente dat elke plek in Roosendaal dat die gewoon veilig is. En op 
het moment dat wij het Emile van Loonpark als er heel veel meldingen komen en ik hoor graag van de 
portefeuillehouder of dat inderdaad zo is, ja dan moeten we daar maatregelen voor treffen. Maar dat 
staat natuurlijk los van het feit of je daar wel of niet fietsen kunt stallen. Ik ben vaak ook buitengewoon 
onveilig als ik ergens in een fietsenstalling kom waar ik helemaal drie hoog achter m’n fiets moet gaan 
parkeren. Dan denk ik ook wel eens van en wat gebeurt er nou als ik… Nou ja. Nou geloof ik niet dat 
ik zo snel wordt aangevallen, voorzitter, maar dat terzijde. Kijk waar het over gaat is dat wij met elkaar 
allemaal willen dat er meer fietsers naar de binnenstad gaan komen. En als we dat ook vinden met 
elkaar omdat het gezond is, omdat het voor het milieu beter is, dan moeten we ook zorgen dat er 
genoeg faciliteiten zijn voor die mensen om snel hun fiets te stallen. En juist Emile van Loonpark is 
een geweldige plek, want dan ben je echt in vijf minuten ben je overal in het centrum van Roosendaal. 
 
De VOORZITTER: Ja, gaat u verder. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Dat was dus de eerste. Ja, dan dat onderwerp wat  
buitengewoon lastig is over de controle en de handhaving ten behoeve van een fatsoenlijk brom- en 
snorfietsgebruik door de ontheffingshouders. Dat is en blijft een buitengewoon lastige materie. Wat ik 
zie gebeuren dat van de betreffende bedrijven in de binnenstad die allemaal ontheffing hebben 
worden wel steeds meer brommers en scooters die wat milieuvriendelijker zijn, die wat minder herrie 
maken. Ik zie ook dat het rijgedrag langzaamaan ook een beetje rustiger wordt, voorzitter. Want 
iedereen snapt ook wel dat razende scooters in de binnenstad door niemand wordt gewenst. En als je 
je niet aanpast dan word je uiteraard vanzelf wel een keer daarop aangesproken, zeker door onze 
daadkrachtige burgemeester die helemaal een hekel heeft aan racende scooters. Dus, voorzitter, dat 
gaat zich wel ontwikkelen. Maar we vinden wel dat zeker in lijn met het hele raadsvoorstel dat extra 
controles dat die uitgevoerd moeten worden. En waar nodig ook gewoon handhavend op te treden op 
dat rijgedrag van deze brom- en snorfietsers in de Autoluwe Binnenstad. En dan gaat het met name 
over het stapvoets laten rijden en ook zorgen dat het mogelijk hinderen of in gevaar brengen van 
voetgangers en andere verkeerdeelnemers voorzitter, dat is de strekking van de motie. En ik denk dat 
iedereen daar ook wel het nut van inziet en ook het belang van erkent, voorzitter, dat we dat goed 
gaan regelen. Want als wij straks weer te maken krijgen met even een eerste maandje heel hard 
toezicht houden en dan weer laten verwateren, voorzitter. Ja, dan krijg je precies wat er nu al gebeurt 
op de Nieuwe Markt of op de Markt dat heel veel mensen daar gewoon als voorheen doorheen racen, 
voorzitter en dat moeten we niet meer willen. Dat is de motie die we graag willen indienen, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ja, deze motie krijgt mee nummer 4 en heet “Controle en handhaving ten behoeve 
van een fatsoenlijk brom- en snorfietsgebruik door ontheffingshouders”. Deze motie maakt onderdeel 
uit van de beraadslaging. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. De derde motie die heeft als titel “Veranderende 
mobiliteit vraagt om andere parkeernormen in de Autoluwe Binnenstad”. Toen wij dit onderwerp bij de 
Commissievergadering aan de orde hebben gesteld merkte ik ook dat de wethouder ook aangaf dat 
daar best wel wat in te organiseren is. En dan moeten we vooral denken dat ook de 
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projectontwikkelaars meer ruimte moeten krijgen om qua parkeervoorzieningen in te spelen op de 
veranderende doelgroepen, jongeren, starters in de Autoluwe Binnenstad. En misschien hoeft niet 
iedereen nog meer plek te hebben voor zijn auto dat kan ook gewoon een auto zijn die ergens anders 
staat, of mensen die geen auto meer hebben, of mensen die een auto delen. Zo zijn er talloze 
manieren, dat zie je heel vaak in grotere steden waar überhaupt geen ruimte is voor je eigen 
parkeerplaats. Tenzij dat je op een wachtlijst komt die soms wel tien jaar geduld vergt. Dus, voorzitter, 
laten we gewoon eens kijken met elkaar hoe we dat in Roosendaal toekomstbestendig kunnen 
organiseren. En het past natuurlijk buitengewoon goed in de ontwikkelingen van onze ambitie van een 
Autoluwe Binnenstad, voorzitter. En ik neem aan ook dat GroenLinks daar buitengewoon enthousiast 
op zal gaan reageren, voorzitter. Want milieu zeker in de binnenstad moet natuurlijk wel centraal 
staan. En dan hebben we natuurlijk ook nog te maken met de discussie over de verschillende functies 
in de binnenstad, waarbij natuurlijk heel veel leegstaande winkels zijn en kantoorpanden. En wellicht 
dat we dat ook met elkaar kunnen gaan transformeren naar betaalbare woningen. Want hoe meer 
mensen in de binnenstad betaalbaar kunnen wonen hoe leuker, hoe gezelliger, hoe drukker de 
binnenstad wordt en hoe meer mensen daar ook gewoon verblijven, voorzitter. En dat is dan weer 
goed voor de binnenstadondernemers, voorzitter. Dat is motie numero… Dat is aan u. 
 
De VOORZITTER: Ja, dat is motie nummer 5 met als dictum dat de raad of het college voor deze 
zomer een integrale parkeervisie op Autoluwe Binnenstad aan u raad voorlegt. Die motie nummer 5 
die heet “Veranderde mobiliteit vraagt om andere parkeernormen in de Autoluwe Binnenstad”. Zij 
maakt onderdeel uit van de beraadslaging. En de heer Van den Beemt heeft daar een vraag op. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vind het een prachtige motie laten we dat 
voorop stellen. Dan vraag ik me af stel je voor dat nou bijvoorbeeld bij het nieuwe bestuursakkoord 
zo’n plan om een integrale parkeervisie aan de raad te gaan voorleggen, dat dat besloten zou worden. 
Ik denk niet dat het dan mogelijk zou zijn om dat voor de zomer direct volgend op de beslissing voor 
elkaar te krijgen. Dus mijn vraag is waarom de haast, waarom die datum in plaats van waarom niet 
gewoon vragen om de raad een integrale parkeervisie voor te leggen, zonder die straffe datum. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, we zijn verheugd met de enthousiaste reactie van de VVD ook 
met het compliment. En we komen ze graag tegemoet, voorzitter. We schrappen “voor de zomer van 
2018”. 
 
De VOORZITTER: Dat, als u allemaal even meeschrijft dan wordt het een gewijzigde, gewijzigd 
dictum van de motie nummer 5 en dat dictum luidt nu “om de raad een integrale parkeervisie op de 
Autoluwe Binnenstad voor te leggen”. 
 
De heer SCHIJVENAARS: En voorzitter… 
 
De VOORZITTER: Ja, u heeft het allemaal? Ja? Griffie ook? Ja. Oké. 
 
De heer SCHIJVENAARS: En voorzitter en ik denk dat de VVD in haar volgende termijn zal zeggen 
dat zij deze motie graag mede willen indienen, voorzitter. Maar dat laat ik even over aan de VVD-
fractie. 
 
De VOORZITTER: Ja, bespreek dat straks maar. Ja. Oké. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dan de laatste motie en dat is gewoon een hele lastige motie. 
Dat gaat over het verleggen van de ingang van de parkeergarage Biggelaar. En dat is gewoon heel 
lastig, want natuurlijk de ingang van De Biggelaar die blijft fysiek waar die is, dat hoeft niet veranderd. 
Maar je kunt wel, je kunt je wel gewoon met elkaar afspreken dat de ingang wordt verplaatst naar het 
begin van de Raadhuisstraat. Als je dat zou doen dan kun je daar met name de mensen laten 
aanmelden, afmelden en dan ga je ook uiteindelijk bereiken dat het aantal mensen wat de straat in 
rijdt om even snel wat mensen af te zetten of op te halen met alle drukte van dien, dat is dan van tafel. 
Dan wordt het veel meer een autoluw straatje voor de eigen bewoners en voor de mensen die 
daadwerkelijk de parkeergarage gaan gebruiken. En we hebben vandaag ook begrepen dat in de 
straat ook een bioscoop gaat komen, dat gaat ook heel veel drukte opleveren. Dat is absoluut goed 
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voor de binnenstad. Maar ik kan me ook voorstellen dat de insprekers zeggen die heel uitgebreid 
hebben gesproken over de zorg die zij hebben, dat die ook zullen zeggen van ja waar blijft dan de 
leefbaarheid van mijn eigen woongenot. Ik snap dat dat wel gelijk een zorg gaat zijn voor deze 
bewoners. Dus laten we dan in ieder geval met elkaar ook afspreken dat we in ieder geval er alles aan 
zullen doen, ja dat die mensen die daar wonen, die daar een huis hebben dat die ook daar met plezier 
zullen blijven wonen met de drukte die er is. En dan moet je misschien even out-of-the-box denken en 
daar zijn de Nieuwe Democraten zoals u inmiddels weet buitengewoon goed in. Maar laten we dan in 
ieder geval met elkaar eens even nadenken kunnen we dan niet gewoon iets gaan verzinnen dat we 
dat op deze manier gaan regelen. En de oplossing die wij nu in gedachten hebben is om te kijken hoe 
je dan, zeg maar, de ingang kunt gaan verleggen met alle gevolgen die dat heeft. En dat staat verder 
ook in de motie beschreven, voorzitter. Het dictum luidt “draagt het college op de raad voor de zomer 
of zo snel als mogelijk is een voorstel voor te leggen waarin de ingang van de parkeergarage 
Biggelaar verplaatst wordt naar het begin van de Nieuwstraat”.  
 
De VOORZITTER: Ja, deze motie krijgt mee nummer 6, heet  “Verleggen ingang parkeergarage 
Biggelaar”. Het is wel even het dictum u zegt voor de zomer of zo snel als mogelijk.  Wees daar even 
precies in hoe u het dictum geformuleerd… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, laten we het dan maar zoals het nu staat. De raad voor de 
zomer en mocht de VVD-fractie straks aangeven ja dat vinden we allemaal weer te snel naar 
aanleiding van onderhandelingen. Ik zie dat ze de duim opsteken. Dus van de VVD mag het zo 
blijven, voorzitter. We laten het even staan. 
 
De VOORZITTER: Dan is het goed zegt u. Nou en dan zeggen wij dat het “voor de zomer” dan 
bedoelen wij met z’n allen “dit jaar”. Maar dat behoeft verder geen… Ja, nee, ik zeg het maar. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ga er overigens vanuit dat we een mooie zomer krijgen. 
 
De VOORZITTER: Het zou zomaar kunnen dat we dat ruim zien. “Voor de zomer” het dictum staat 
zoals het is voorgelegd. De heer Yap heeft een vraag. 
 
De heer YAP: Voorzitter, terecht dat de Nieuwe Democraten aandacht vraagt voor de verkeerssituatie 
in de Nieuwstraat. Maar betekent nou ook met deze motie dat ook het parkeerterrein achter De Kring 
wordt opgeheven? En dat ook de politie feitelijk niet meer erin en eruit kan. Heeft u daarover 
nagedacht, voorzitter? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Kijk, voorzitter, de motie geeft een oplossingsrichting aan en die 
oplossingsrichting is dat de raad inderdaad met al haar deskundigheid met een voorstel komt en 
waarin die ingang verplaatst gaat worden. En natuurlijk impliceert dat gewoon per direct dat je dan ook 
hebt nagedacht en dus ook een oplossing hebt voor het verkeer naar het politiebureau en voor het 
verkeer naar die andere parkeerplekken, natuurlijk hoort dat erbij.  
 
De heer YAP: Maar, voorzitter, u zegt ja out-of-the-box denken, goed over nadenken. Dat doet u dan 
toch niet met deze motie? Dan kan Nieuwe Democraten toch beter aansluiten bij het initiatief van de 
SP waarin breder wordt gekeken naar de problematiek in de Nieuwstraat om vanuit dat startpunt te 
kijken naar oplossingen. U schetst een oplossing, de Nieuwe Democraten willen de ingang van de 
parkeergarage Biggelaar verplaatsen naar het begin van de Nieuwstraat. Dat lees ik, dus voor mijn 
beeld, voor ons beeld als fractie dan ga daar in. Dan heeft u toch niet nagedacht over al de 
consequenties die dat bij zich hoort. SP geeft juist aan pak het breder aan.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, als de SP-motie meer draagvlak krijgt en waarin, zeg maar, 
deze optie, deze uitwerkingsoptie daadwerkelijk ook een alternatief kan zijn, voorzitter, ja dan zullen 
we ook zo’n motie gaan steunen. Maar we hebben natuurlijk wel heel goed nagedacht. Dit zijn geen 
moties die we zomaar uit de dikke duim halen omdat we denken dat het wel een aardige gedachte is. 
Als je gewoon kijkt naar de situatie zoals die is. Kijk de Nieuwstraat blijft de Nieuwstraat die wordt niet 
verlegd. Ik bedoel het Biggelaar plein blijft het Biggelaar plein dat wordt niet opengesteld. De 
bioscoop, de gronden zijn verkocht of er is een eerste intentieovereenkomst getekend. Dat verandert 
niet. De Biggelaar blijft waar hij is en natuurlijk moet je dromen. En natuurlijk moet je ook alles wel 
gaan uitzoeken, maar ik ga er ook vanuit, voorzitter, dat het college dat ook gaat doen. Die gaat ook 
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serieus kijken van hoeverre is het realistisch en is het haalbaar binnen allerlei budgetten en tijd om dat 
goed te gaan regelen. Maar dat we met elkaar denk ik breed beseffen dat de drukte in de Nieuwstraat 
enorm gaat toenemen en dat we dus met elkaar goed moeten nadenken. Want toen vandaag het 
nieuws verscheen over de bioscoop denk ik dat de mensen in de straat buitengewoon even de 
wenkbrauwen hebben gefronst, want die zien het al gebeuren. Dus we moeten met elkaar wel een 
oplossing vinden, voorzitter. En wij komen met een hele concrete oplossing. En natuurlijk je kunt ook 
kiezen voor oplossingen om weer verder te gaan bestuderen en na te denken, voorzitter. Als deze niet 
het niet haalt dan steunen we de motie van de SP, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dan ga ik in eerste termijn naar de factie van de VLP, de heer Hertogh. Ga uw 
gang. 
 
De heer HERTOGH: Voorzitter, dank u wel. Na alle waarschijnlijkheid zal dit de laatste motie zijn die ik 
u in u raad mag indienen. 
 
De VOORZITTER: Ik zie het aan u. 
 
De heer HERTOGH: Moest me even van het hart. Een motie en zelfs een hele simpele motie, 
voorzitter. Met de vraag bent u voor of tegen een fietsenstalling van 1000 fietsen in De Biggelaar. 
Maar wel een motie met een duidelijke visie over de binnenstad. Voorzitter, het indienen van deze 
motie is mede ingegeven door de berichtgeving van Wereldhave of anders gesproken de Roselaar dat 
zij zich gaan inzetten om invulling te geven aan de invulling van De Biggelaar. Wereldhave toont de 
grootste partij, de grootste speler in de binnenstad ziet de problemen. De Wereldhave ziet ook met 
lede ogen de achteruitgang van de Dokter Braberstraat, de galerij op de Nieuwe Markt, achter alles 
gelegen achter het Paviljoen en hoe moeilijk de Raadhuisstraat het heeft. Wereldhave is alleen gebaat 
met een of twee grote publiektrekkers in De Biggelaar en geen fietsenstalling van 1000 fietsen of geen 
verenigingsverzamelgebouw. De Roselaar kan alleen maar profijt hebben als de verblijfswaarde en 
aantrekkingskracht van de binnenstad vergroot wordt. Met andere woorden een hele goede duidelijke 
winkelrouting vanaf De Biggelaar, Passage, Nieuwe Markt, Roselaar. Voorzitter, de eigenaar van De 
Biggelaar die flink heeft geïnvesteerd zal toch minimaal en u hoorde het straks bij de inspraak, de 
inspreker had het over 150 euro de vierkante meter. Maar ja dat is natuurlijk een bedrag van voor de 
oorlog, 300 per vierkante meter is al exceptioneel laag. En dat betekent dat u 3000 vierkante meter 
fietsenstelling wilt realiseren u op een bedrag uitkomt van 900.000 euro per jaar. En dat is toch 
beduidend hoger dan de fietsenstalling op de Markt. Ik kan me eigen niet voorstellen dat de 
wethouder van Financiën hiermee in gaat stemmen. Voorzitter, als laatste toch nog even een toegiftje, 
want het is de laatste keer dat ik hier waarschijnlijk sta. Als laatste voor het indienen van mijn motie wil 
ik toch naar voren brengen en met veel enthousiasme het fantastische nieuws dat het Nederlands 
Kampioenschap Wielrennen in West-Brabant gaat komen. Roosendaal mag als startplaats fungeren. 
Geweldig! Het NK, voorzitter, wordt gezien als toeristisch uithangbord precies wat Roosendaal en de 
binnenstad nodig heeft en naadloos aansluit op de VLP-motie die ik zo dadelijk in ga dienen. Daarom 
doe ik zeker in het verlengde van mijn motie waarin ik de recreatiefunctie numero 1 het recreatief 
winkelen noem. En dan doe ik nogmaals een beroep op de wethouder van Sport de suggestie start op 
zaterdag met de belofte en vrouwen vanaf de Markt in Wouw en start op zondag op de Markt in 
Roosendaal, omdat dit volledig aansluit op de koopzondag in Roosendaal, slaat twee vliegen in een 
klap en we bestonden toch of bestaan toch 750 jaar.  Voorzitter, ik wil de motie volledig indienen als u 
het goed vindt. 
 
De VOORZITTER: Doe maar volledig. 
 
De heer HERTOGH: Oké. De motie “Fietsenstalling in De Biggelaar”. De gemeenteraad van 
Roosendaal in vergadering bijeen op 1 maart 2018. Gehoord hebbende de beraadslagingen over het 
raadsvoorstel Aanpassen verordening Autoluwe Binnenstad en andere regels in combinatie met 
raadsmededeling 2-2018 Fietsen in de Binnenstad. Overwegende dat er over een eventuele komst 
van een fietsenstalling van 1000 fietsen in De Biggelaar geen enkele communicatie met de bewoners 
van de Nieuwstraat is geweest. De eigenaar van De Biggelaar zich uitsprak met de woorden je gaat 
geen 6000 vierkante meter aan fietsenstalling bouwen. En u zelf stelde dat de kosten van een nieuwe 
fietsenstalling niet beduidend hoger mogen zijn dan de huurkosten van de huidige stalling op de Markt 
29. Van mening zijnde dat met de komst van een fietsenstalling van 1000 fietsen in De Biggelaar er 
geen nieuwe bron wordt aangeboord in De Biggelaar, Raadhuisstraat en Passage. Een grote 
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publiekstrekker in De Biggelaar van het allergrootste belang is voor Roosendaal als regionaal 
koopcentrum. Voor de recreatiefunctie numero 1 het recreatief winkelen. Een optimale winkelrouting 
tussen De Biggelaar en de Roselaar, de verblijfswaarde en de verblijfstijd aanzienlijk zal verhogen. 
Draagt het college op geen activiteiten te ontwikkelen ten behoeve van realisering en vestiging van 
een fietsenstalling van 1000 fietsen in De Biggelaar. En als 2.2 uw activiteiten volledig te richten op 
invulling van De Biggelaar die bijdraagt aan een beter functioneren van de binnenstad met minder 
leegstand. Namens de fractie van de VLP. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Meneer Hertogh. Ja, blijf even staan want ik krijg, u… nou gaat u gloreren… Ja. 
Deze motie krijgt mee motie 7 en heet “Fietsenstalling in De Biggelaar” en de heer Van den Beemt 
heeft een vraag. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja. Ik heb een vraag over het getal 1000. Stel 
je voor dat wij uw motie steunen en dan komt vervolgens het college met het voorstel om dan 800 
fietsen weg te zetten. Is het dan wel goed of nog steeds niet? Dus ik wil graag weten moeten we de 
1000 behoorlijk letterlijk nemen of zegt u 100 is ook al te veel of zoiets? 
 
De heer HERTOGH: Nou, kijk in de stukken staat duidelijk vermeld er wordt gesproken over een 
fietsenstalling van 1000 fietsen. Zo is het ook in de Commissie naar voren gebracht. Zo breng ik het 
hier naar voren. Kijk u hoeft niet op 1000 fietsen mij af te meten. Maar ik zie gewoon in dat aantal van 
1000 fietsen dat er een grootschalige fietsenstalling in De Biggelaar niet wenselijk is. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, dan kijk 200 fietsen en 1000 fietsen we moeten niet op 10 een 
discussie gaan voeren. Ik probeer een beetje een beeld te krijgen waar het probleem bij de VLP zit. 
Maar grootschalig daarmee bedoelt u tegen de 1000 aan simpelweg. Kunnen we het daar over eens 
zijn? 
 
De heer HERTOGH: U heeft het fantastisch goed verwoord. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: U ook bedankt meneer Hertogh voor uw vlammend betoog. Dat waren de drie 
fracties in eerste termijn vanuit de Commissie. Ik denk dat het nu goed is om naar de wethouder, 
wethouder Lok te luisteren. Daarna kom ik bij u terug voor een tweede termijn. Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Voorzitter, dank u wel. Ik ga denk ik maar gelijk naar de ingediende moties, want de 
inbrengen op zich waren relatief kort en vooral gerelateerd aan de motie die men van plan was in te 
dienen. En dan kom ik denk ik vanzelf overal wel langs. Motie nummer 1 van de SP over een integraal 
plan. Ja soms wordt u al, bent u al ingehaald want de rotonde komt er al. Ik vraag me wel af maar 
goed misschien moet u dat me dan straks eens uitleggen draagt het college op een parkeerbeleid op 
straat door alleen toe te staan voor bewoners van de straat. Ik vind dat prima, maar dan mag hun 
visite er dus niet staan. Dat moeten we dan even duidelijk stellen. Want je bent bewoner of je bent het 
niet. Meer smaken zijn er dan bijna niet. En natuurlijk is de politie erbij betrokken. Maar die was er al 
bij betrokken, want anders hadden we niet dat voorstel gedaan. En we zijn inderdaad op zoek naar 
een slimmere manier van kenteken, nee niet slimmer want het kentekenherkenning is wel slim maar 
het is wel traag voordat de boom opengaat. Dus we moeten even zoeken waar dat aan ligt. Dat kan 
aan de techniek liggen. Misschien moet parkeerbeheer daarin investeren. Ja ik zou bijna zeggen we 
doen alles al bijna wat er in staat, dus hij lijkt redelijk overbodig maar ik zou ermee kunnen leven. 
Motie nummer 2 minder open… 
 
De VOORZITTER: Mevrouw De Beer op dit punt? Ga uw gang. 
 
Mevrouw DE BEER: Ja, dank u voorzitter. Ik heb toch even een vraagje over het betrokken worden 
van de belanghebbenden of de inwoners van de straat bij de aanpassingen die u in de Commissie 
eigenlijk al aangemeld heeft. Want als daar wat gebeurt zegt u dan we zullen nog aanpassingen 
moeten doen. Ook in de persberichten staat dat. Ik begreep dat er 14 maart een informatieavond 
belegd is door de heer Lambregts in ieder geval en ook door de gemeente heb ik begrepen. Maar mijn 
vraag is aan u op die avond is het dan eenrichtingsverkeer? Is het dan alleen informeren naar de 
bewoners of worden de bewoners ook meegenomen in eventuele aanpassingen in de straat? 
 
De VOORZITTER: Wethouder.  
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De heer LOK: Ja, het is meneer Lambregts die vanmorgen aangaf dat hij op 14 maart iets wil 
organiseren om de bewoners deelgenoot te kunnen maken van zijn plannen. En als je iemand 
deelgenoot maakt van je plannen kun je daar ook op reageren, want ik neem aan dat we dat met z’n 
allen bedoelen. En dat geldt natuurlijk evengoed ook voor de verkeersmaatregelen. Ik noem het even 
de rotonde, maar dan moet u daar niet te veel van voorstellen dat het een kolossale rotonde is want 
zoveel ruimte is er ook niet. Maar daar kunnen we het natuurlijk over hebben. Absoluut. Maar meneer 
Lambregts zou iedereen uitnodigen. 
 
Mevrouw DE BEER: Mag ik nog een kort vraagje voorzitter? Is de gemeente daar dan ook bij 
aanwezig?  
 
De heer LOK: Absoluut. 
 
De VOORZITTER: Gaat u door.  
 
De heer LOK: Motie nummer 2 over “Openbare mindervalide toiletten”. Ja, het betreft slechts een 
fietsenstalling waar het dan in kan. En overigens in de Roselaar fietsenstalling wordt, er is overigens 
een toilet, maar er wordt een toilet gerealiseerd zodat je het ook voor anderen dan de medewerkers 
kunt gebruiken. De parkeer, fietsenstalling op de Markt biedt gewoon overigens geen ruimte en 
mogelijkheden om daar überhaupt een toilet in te maken. Dus ja die motie lijkt overigens overbodig. 
En passant had u het nog over bredere openingstijden zijn welkom. Nou, dan zie ik uw financiële 
voorstel graag tegemoet om dat dan ook mogelijk te maken. Want enkel zeggen dan moet u ook de 
daad bij het woord voegen zou ik voorstellen. Dan wordt u op uw wensen bediend. Motie 
“Fietsenstalling Emile van Loonpark”. Ja, ik zou zeggen als u het nou zo zou opschrijven dat u de raad 
een voorstel wilt laten voorleggen voor een bewaakte fietsenstalling en dan komen we vanzelf op op 
welke plekken zou dat dan eventueel mogelijk zijn. Ik heb in de Commissie ook al aangegeven dat 
sommigen blijkbaar als een soort uitgangspunt hebben genomen dat er in De Biggelaar een 
fietsenstalling komt. Terwijl heel nadrukkelijk in het voorstel staat dat we een onderzoek zouden doen 
naar de mogelijkheden van een fietsenstalling op die plek. Dus het kan alle kanten op. En als u het zo 
formuleert een voorstel voor een bewaakte fietsenstalling in de binnenstad, of bij de binnenstad, of het 
is maar waar je de grens trekt binnen de ring, dan denk ik dat we daar vast zullen uitkomen. Maar dat 
laat ik aan u over of u dat dan ook wilt. Controle en handhaving motie nummer 4 ja wat mij betreft is 
die overigens veel te vroeg. We moeten überhaupt nog beginnen met de camera’s en de installatie 
van alles. U gaat vandaag als het goed is de verordening pas vaststellen, dus kunnen we pas aan de 
slag. Het is overigens wel bijzonder, want wie bepaalt nou wat is niet mogen hinderen of niet in gevaar 
brengen. Als je tien mensen op een rij zet zullen alle tien dat anders ervaren. Maar ik zou zeggen 
wacht u nu eerst even af. Laten we nu eerst eens beginnen en dan kunnen we vanzelf constateren 
wat het probleem is en wat we dan vervolgens nog zouden moeten oplossen. En natuurlijk lossen we 
dat dan ook op. Motie nummer 5 andere parkeernormen. Ja, het wordt wel een beetje lastig, denk ik, 
als u dat ook wilt en dat is dan bij van mening zijnde ook gecombineerd met ontzegging van een 
straatparkeervergunning. Als je daar dan toevallig woont waar moet je dan je auto überhaupt kwijt is 
mijn vraag. Dus dat lijkt me niet heel verstandig. U vindt dat deze ontwikkeling het gemakkelijker 
maakt om leegstaande winkels te transformeren. Ik kan u vertellen dat wij geen enkel probleem 
hebben met de huidige parkeernormen om leegstaande winkels tot wonen te transformeren, dus 
daarmee is die wat ons betreft overbodig. “Verleggen ingang parkeergarage Biggelaar”. Ja, dat vind ik 
wel een bijzondere. Wat u daarmee oproept is dat de Centrumring dus vol staat. Want je moet ergens 
staan wachten tot die boom omhoog gaat. En als u dat aan de voorkant van de straat doet staat 
vervolgens de hele Prinsensingel vol. Dan lost u geen enkel probleem op. U creëert een veel groter 
probleem. Het geldt wel voor wie de parkeergarage als bestemming heeft en voor 
bestemmingsverkeer. Er rijden volgens mij in de Nieuwstraat naast de bewoners alleen maar mensen 
die de Biggelaar als bestemming hebben of bestemmingsverkeer zijn. Want ja, je gaat niet voor je lol 
een straat in en uit als je er niets te zoeken hebt zou ik denken. Maar misschien dat u dat wel doet. 
Dus die lijkt mij overbodig en slecht uitvoerbaar. De fietsenstalling in De Biggelaar. Ja, wat ik een 
beetje merkwaardig vind, ik zou bijna zeggen u draagt het college twee dingen op waarvan ik tegen de 
een zou zeggen ja dat doen we al niet, we ontwikkelen geen activiteiten ten behoeve van de 
realisering. Waar de onderzoeker zegt de mogelijkheden of het zou kunnen, dat is toch heel wat 
anders als wat u hier schrijft. Dus met 1 zou ik het niet eens zijn en met 2 zouden we kunnen leven. 
Dus als u nu de 1 van die 2 wegstreept dan zouden we ermee kunnen leven. Dan heeft in uw laatste 
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raadsvergadering zoals u het zelf zegt, nee uw laatste motie in uw carrière, dan zou die ook nog 
aangenomen kunnen worden. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Ik kijk even naar andere fracties dan die in eerste termijn 
het woord hebben gevoerd of zij behoefte hebben om zich te voegen in een tweede termijn. Is dat het 
geval? 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, ik heb een vraag. Omdat de heer Schijvenaars zojuist heel 
makkelijk zijn eigen moties amendeerde zou ik graag willen weten, wij hebben belangstelling voor een 
tweede termijn, of er nog amendementen aan zitten te komen van de Nieuwe Democraten op hun 
eigen moties naar aanleiding van de reacties van het college.  
 
De VOORZITTER: Ja, dus anders gezegd u vraagt om een schorsing. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Nee, ik vraag eigenlijk via u of de heer Schijvenaars nog een motie gaat 
veranderen waardoor daar dan op kunnen reageren.  
 
De VOORZITTER: Meneer Schijvenaars heeft u behoefte om de motie dicta te veranderen? Als u dat 
tegen mij zegt, dan zeg ik het weer tegen de heer Van den Beemt. We zijn lekker efficiënt. Ja. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ik vraag om een hele korte schorsing. 
 
De VOORZITTER: Ja. Dat lijkt mij niet verkeerd. Laat ons, pak hem beet een minuut of vijf hooguit zes 
schorsen en dat wordt dan opgelost. 
 
De VOORZITTER schorst de vergadering. 
 
De VOORZITTER hervat de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Dames en heren, bij mij zijn de vijf minuten om. Als u uw plaatsen zou willen 
innemen dan kunnen we weer verder. Oké. We hervatten de vergadering. Ik vraag even aan en ik kijk 
dan naar mevrouw Heessels, de heer Schijvenaars en de heer Hertogh of de schorsing iets heeft 
opgeleverd in termen van aanpassen dictum, intrekken, samenvoegen of nou ja al hetgeen mogelijk 
is. Ik kijk even naar mevrouw Heessels. Geen veranderingen in de door u ingediende moties? Dan kijk 
ik even naar de heer Schijvenaars.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ze rollen nu van de printer af heb ik begrepen van de griffie. Dus 
u krijgt zo dadelijk in ieder geval een gewijzigde motie. De motie “Verleggen van de ingang van de 
parkeergarage” nou die is inderdaad buitengewoon complex had ik al aangegeven en die zal ik dan 
ook intrekken, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Motie 6 “Verleggen ingang parkeergarage Biggelaar” wordt ingetrokken en maakt 
dus geen deel uit van de beraadslaging. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Maar wel natuurlijk met de kanttekening dat… dat doe ik zo in mijn termijn 
wel, voorzitter. De motie “Fietsenstalling Emile van Loon”, voorzitter, die wordt nu aangepast en die 
zal zo dadelijk in de nieuwe versie aan u beschikbaar worden gesteld. De motie “Controle en 
handhaving ten behoeve van een fatsoenlijke brom- en snorfiets gebruik door ontheffingshouders”, 
voorzitter, die willen we toch gewoon in stemming brengen. En ik zal zo dadelijk even toelichten 
waarom dat is. En de motie “Veranderde mobiliteit vraagt om andere parkeernormen in de 
binnenstad”, voorzitter, daar wordt ook iets gewijzigd in het dictum en krijgt u zo dadelijk ook de 
nieuwe versie van.  
 
De VOORZITTER: Ja, oké, duidelijk dan kunnen die gewijzigde moties als ze beschikbaar zijn worden 
rondgedeeld op onze tafels. Ik kijk nog even naar de heer Hertogh. Heeft u nog een aanpassing aan 
uw motie?  
 
De heer HERTOGH: Ja, voorzitter, op advies toch van diverse collega’s bij de schorsing die allemaal 
hier naartoe zijn gekomen en gezegd hebben en natuurlijk wil jij uitspreken van ja of geen fietsen in 
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De Biggelaar van 1000 fietsen. Maar als je de motie nog een goed terugleest dan blijkt en daar had de 
wethouder ook wel  zijn gelijk in de nummer 1 en nummer 2 overlappen elkaar want als we nummer, 
het nummer 1 laten vervallen volledig, dan resteert “uw activiteiten volledig te richten op een invulling 
van De Biggelaar die bijdraagt aan een beter functioneren van de binnenstad met minder leegstand”. 
En eigenlijk, maar dat staat dus niet in die motie, eigenlijk houdt dat in dat er geen fietsenstalling 
gewenst is. Dus ik laat nummertje 1, alinea 1 die laten we vervallen. Ik moet nog wel doorgeven aan 
de griffie, maar we komen alleen met draagt het college op en enzovoorts. 
 
De VOORZITTER: Dus, u zegt dat in het dictum wat nu is nummer 1 en nummer 2 dat dat u zegt 
nummer 1 vervalt in zijn geheel. 
 
De heer HERTOGH: Ja. 
 
De VOORZITTER: En u houdt dan nummer 2 eigenlijk overeind… 
 
De heer Hertogh: Overeind. 
 
De VOORZITTER: Maar dan vervalt nummertje 2, want dan hebben we een dictum en u draagt het 
college op bij gewijzigde motie uw activiteiten volledig te richten op een invulling van De Biggelaar die 
bijdraagt aan een beter functioneren van de binnenstad met minder leegstand.  
 
De heer HERTOGH: Juist. 
 
De VOORZITTER: That’s it, right? Dan is dat in ieder geval de gewijzigde motie nummer 7 die op 
deze manier verder in het debat aan de orde is. En de anderen krijgen wij nog wel rondgestuurd, de 
wijzigingen van de Nieuwe Democraten. Om geen tijd te verliezen inventariseer ik even wie nog in 
tweede termijn voordat ik naar sprekers ga in de eerste termijn, wie ook in tweede termijn zich nog zou 
willen voegen. In ieder geval de heer Van den Beemt. Ik kom later terug bij u mevrouw Heessels, bij 
de heer Schijvenaars en bij de heer Hertogh. Maar ik doe nu even de aanmeldingen die in eerste 
termijn het woord niet hebben gevoerd en dat wordt afgetrapt door de heer Van den Beemt van de 
VVD. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, dank u wel. Vooraf even gezegd belangrijkste besluitpunt 
van vanavond is natuurlijk de nieuwe verordening. En we willen toch wel even aangegeven hebben 
dat we daar ontzettend voor zijn. Een hopelijk, eindelijk afdoende systeem om het gedonder in de 
binnenstad eens wat minder te maken. Om het voortdurende, de voortdurende overlast van de 
brommers en de scooters en dan hebben we het over de mensen die zich niet weten te gedragen om 
daar eens een eind aan te maken. Daar vraagt VVD al jaren om. We zijn ontzettend blij met het 
voorstel dat hier nu voorligt. De moties, die verder in de marge van die stukken voorliggen. We 
hebben de wethouder horen zeggen dat de motie van de SP  “Integraal verkeersplan Nieuwstraat 
Roosendaal” overbodig is. De conclusie die wij daaruit trekken is dat het nou ja goed aangezien de SP 
het niet lijkt in te trekken dat wij hun een moment of glory van harte gunnen. En brengen ze hem in 
stemming dan zullen wij hem ondersteunen. Een vraag aan het college. Als we kijken naar de 
opdracht dan staat daar iets over het verlenen van een vergunning van een nieuwe bioscoop. En we 
willen toch even zeker weten, we hebben al eens eerder met de voorzitter een debatje over gehad, of 
dat niet de rechtmatigheid van de motie aantast wat daar staat. En als dat niet het geval is dan zullen 
we hem uiteraard van harte steunen.  De andere motie van de SP over de “Openbare mindervalide 
toiletten”. Ja, we overwegen om daar tegen te stemmen. De VVD vindt dat 24 uur per dag er openbare 
toiletten beschikbaar moeten zijn. En de aanvulling op de motie van GroenLinks en VVD indertijd om 
daar ook specifiek op mindervalide toiletten, nou hartstikke mooi. Hele zinvolle aanvulling. Maar we 
willen niet een openbaar toilet achter een gesloten deur gaan plaatsen. Dat is doodzonde van de 
middelen die je erin steekt. Dan krijgt de Nieuwe Democraten na de wijziging bij de bewaakte 
fietsenstalling in het centrum van Roosendaal, motie 3.2 zullen we hem maar even noemen, die krijgt 
onze steun daarvoor. Wij weten niet zeker of motie 4 “Controle en handhaving ten behoeve van 
fatsoenlijk brom- en snorfietsgebruik door ontheffingshouders” nu wel of niet haalbaar is. Daar staat 
helemaal geen moment bij. Ja, je kunt natuurlijk hiervoor gaan stemmen en zeggen als het over 10 
jaar begint dan is het goed. Maar daar houden we niet van dus voor de zekerheid, tenzij het allemaal 
volstrekt helder wordt kunnen we daar geen instemming aan verlenen.  
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De VOORZITTER: Even, ik zit even nog ambtshalve te kijken… 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voor een deel gebeurt het al, voor een deel is het niet zinvol… 
 
De VOORZITTER: Die motie is dat de motie nummer 4 die nog in de reproductie zit van de Nieuwe 
Democraten? Want er waren er twee die nog zouden komen. Drie hebben we gehad. Welke motie nu 
nog meer van de Nieuwe Democraten die gewijzigd was en die zou worden rondgedeeld? Is dat vijf? 
Dat is de parkeernormen in de autoluwe binnenstad. O, ja, oké.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, dat wordt een beetje lastig want wij hadden juist gevraagd 
zitten er nog tekstwijzigingen aan te komen en ik kan niet reageren op iets wat ik nog niet heb gezien.  
 
De VOORZITTER: Komt er nu aan. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dan ga ik heel snel lezen, voorzitter. Ja, dank u wel, voorzitter. Als dat 
inderdaad als de enige wijziging is de toezegging die de VVD al had gekregen bij de interruptie, dan 
steunen wij die motie van de Nieuwe Democraten. We steunen alles dat het parkeren in de 
binnenstad verbetert dus uiteraard dit ook. Tenslotte voorzitter, ik wilde aan u vragen bij de motie van 
de VLP of het mogelijk was of de besluitvorming straks bij de stemmingen te splitsen. Want wij zagen 
toch problemen om besluitpunt 1 goed te keuren. En ja je kunt het geen afscheidscadeautje noemen 
natuurlijk. Maar de VVD vindt het ontzetten prettig dat we door de wijziging van de motie 
“Fietsenstalling in De Biggelaar”, door de wijziging daarvan dat we deze van harte kunnen steunen. 
Dank u wel, meneer Hertogh voor uw wijziging. Dank u wel voor de kans om hier mee in te stemmen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. U heeft een vraag van mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, ik hoorde de heer Van den Beemt zeggen bij motie 5 dat het het 
parkeren verbetert, dat moet u even uitleggen. Want denkt u dan dat er meer parkeren mogelijk wordt 
met het aannemen van deze motie of hoe ziet u dat dan? 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Dat vind ik nou toch wel een beetje oud denken 
hoor van GroenLinks dat als iets verbetert dat het dan gelijk betekent dat er meer van is en zo. Wij 
vertrouwen erop dat als er een college met een integrale parkeervisie gaat komen dat dat een beter 
plan is dan hoe het nu in de praktijk werkt. Dus we lopen daar dan misschien wel een beetje op de 
feiten vooruit maar dat is toch een vorm van basis vertrouwen die wij als liberalen natuurlijk in de 
toekomst hebben. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Nou, voorzitter, in ben inderdaad heel… Dan ben ik inderdaad een beetje 
ouderwets als ik denk dat VVD meer parkeren altijd beter vindt, dus dat horen we dan nu.  
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Ik ga naar mevrouw De Beer van de Roosendaalse Lijst. 
 
Mevrouw DE BEER: Ja, dank u, voorzitter. In de Commissie hebben wij ook onze zorg uitgesproken 
over de verkeersdruk die zeker toe zal nemen in de Nieuwstraat. We hebben van de wethouder daar 
eigenlijk zo regelmatig wel wat toezeggingen voor gedaan, voor gekregen. Hij onderschrijft het ook, hij 
houdt niet van postzegel plakken, hij ziet ook wel dat de toegang tot De Biggelaar verbetert moet 
worden, dat de bestaande infrastructuur onder de loep genomen moet worden geeft hij vandaag nog 
in de, in het persbericht. Maar en dat er naar verwachting toch nog wat gedaan moet worden aan de 
infrastructuur van de wegen. Maar mijn vraag blijft toch van hoe gaat u de inwoners daarbij betrekken. 
De SP heeft dit in haar motie ook wel verwoord. Maar als de wethouder mij kan verzekeren dat dat 
ook niet alleen eenrichtingsverkeer ook is, maar dat de inwoners ook echt mee mogen denken dan 
zullen wij de motie van de SP ondersteunen. Want zoals het hier opgeschreven staat is hij overbodig 
en doet de wethouder alles wat hier gevraagd wordt. De bewaakte fietsenstalling motie van de Nieuwe 
Democraten zullen wij ondersteunen, dat is motie 3. Want zij dragen het college op om de 
fietsenstalling in het centrum te gaan realiseren. En de motie van de VLP waar de heer Hertogh de 
eerste bullet weggehaald heeft kunnen wij zeker ondersteunen. Want dat was ook een onderdeel van 
onze inbreng in de Commissie om eerst eens goed te kijken of we niet een volledige invulling aan De 
Biggelaar kunnen geven, voordat we overgaan tot eventueel een fietsenstalling daar te realiseren. De 
andere, de motie van de SP over de mindervalide toiletten zullen wij inderdaad, zullen wij niet 
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steunen. Want ook het moet dan natuurlijk ook altijd wel bereikbaar zijn en de horeca zou in deze 
natuurlijk ook wel een extra inzet kunnen plegen om de toiletten allemaal voor mindervaliden aan te 
passen. Motie 5 zullen wij niet ondersteunen. En ook motie 4 zal de Roosendaalse Lijst niet 
ondersteunen. Tot zover, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, ik ga naar de heer Raggers van de fractie van D66.  
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. D66 steunt het voorliggende plan. Bij de inspraak is wel 
gesproken over de bioscoop, maar in de voorliggende verordening en raadsmededeling wordt nog niet 
officieel gesproken van een definitief plan voor de bioscoop. Zoals gezegd wij zijn het en sich eens 
met de verordening Autoluwe Binnenstad in combinatie met de raadsmededeling Fietsen in de 
Binnenstad. En er was ook bij de Commissie voor ons nog geen noodzaak voor een discussie over de 
bioscoop. Vandaag kregen alle raadsleden een besluitenlijst waarin het college mededeelt te hebben 
besloten bouwterrein aan de Nieuwstraat aan City BV te verkopen voor de bouw van een nieuwe 
bioscoop op deze locatie. En dat is dus eigenlijk het eerste moment dat wij hier officieel over worden 
geïnformeerd. En eigenlijk zijn we gewoon verrast, ook vanwege de timing. En we weten niet hoe het 
met onze inwoners zit, maar het  lijkt dat ook zij verrast zijn hierdoor. Ik had het net intern in de D66-
fractie met mijn collega de heer Emmen hierover of dit nou een juiste gang, een juiste officiële gang 
van zaken is. En wij zijn het intern nog niet met elkaar eens. En normaliter zouden we dan misschien 
deze procesvraag hebben voorgelegd aan de griffie. Maar door de tijdsplanning van vanmiddag en net 
ook nog een Presidium was daarvoor geen tijd meer. En officieel of niet volgens ons, volgens D66 kan 
het proces zorgvuldiger en transparanter. En daar pleit D66 voor. Ik zeg niet dat D66 tegen de 
bioscoop is in het centrum. Maar we zijn wel heel erg voor een zorgvuldige communicatie, informatie 
en inspraaktraject. En dat heeft wethouder Lok eerder bij andere binnenstadplannen ook wel al vaak 
heel goed georganiseerd. En ik weet dus niet zeker of alleen die bioscoop zich daar op dit moment 
officieel voor leent of had geleend. En misschien klopt het huidige proces wel, maar het voelt nu toch 
een beetje raar.  
 
De VOORZITTER: Interruptie van de heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben toch vorig jaar bij het vaststellen 
van het bestemmingsplan hierover kunnen praten. U heeft daar toch als actief raadslid toen de vinger 
op de zere plek kunnen leggen. Want die discussies gaan we iedere keer maar aan. We stellen een 
bestemmingsplan vast en dan achteraf zijn er een aantal mensen in de raad, ja maar ik wist niet dat 
dat er ook bij hoorde. Maar dat kan in dit geval niet. Want er is echt over gesproken. 
 
De VOORZITTER: De heer Raggers. 
 
De heer RAGGERS: Ja, ik hoor uw punt meneer Van den Beemt. Misschien heeft u en sich wel gelijk 
en toch denk ik dat het op dit moment nog wat zorgvuldiger had gekund en misschien wat meer 
transparant. Misschien is zorgvuldiger het verkeerde woord hoor, want een te zwaar woord. Maar had 
het wat informatiever en transparanter gekund. En zeker op het moment dat we bij de inspraak of de 
Commissie het erover hadden van nee de bioscoop ligt nu eigenlijk nog niet voor, want daar kun je 
niet over praten. Maar volgens mij ligt die officieel nog steeds niet in de raad. Dat is gewoon ons 
gevoel. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. En ik ben het helemaal met u eens dat emotie 
en gevoel een belangrijke rol moet hebben in de gemeenteraad. Maar u heeft zelf uw hand 
opgestoken vorig jaar dat die bioscoop daar ging komen. Dat is toch gewoon zo. U zat toch hier zo 
met die hand omhoog? 
 
De heer RAGGERS: Ja, ik denk het, misschien heeft u gelijk ik weet het op dit moment even niet. Het 
enige wat wij zeggen, het enige wat D66 zegt is dat deze timing op zich onhandig is en dat 
informatiever had gekund. Tot zover. 
 
De VOORZITTER: Ik ga naar de heer Van Ginderen van de fractie van het CDA. 
 
De heer VAN GINDEREN: Voorzitter, dank u wel. De bewoners van de Nieuwstraat die hebben 
gezorgd voor de nodige aandacht en dat verdient denk ik vanavond in deze raad wel een compliment. 
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Met betrekking tot de verkeersveiligheid in de Nieuwstraat hebben wij nog wel een aanvullende vraag. 
Nu we hebben vernomen vanuit de mededeling van vandaag dat binnenkort de Omgevingsvergunning 
wordt aangevraagd voor de bioscoop. Want zoals u weet, voorzitter, liggen de verkeersbesluiten is dat 
een bevoegdheid van B en W. En nu komt het voor dat bij het verlenen bij een Omgevingsvergunning 
dat daar een afhankelijkheid wordt gesteld van de invloed die dat heeft op de verkeersveiligheid. Nu is 
dat in dit geval niet opgenomen in de planregels voor de bestemmingen Centrum II. En centrum II 
even voor de duidelijkheid dat is de beduiding die gaat over dit bestemmingsplan waar de heer Van 
den Beemt het zojuist ook even over had. Klinkt misschien een beetje technisch, maar in verband met 
de verkeersveiligheid wel een vraag van belang. Want zou het een suggestie zijn voor het college om 
in dit dossier bij deze aanvraag een dergelijke eis die gaat over verkeersveiligheid op te nemen? Want 
als dat het geval is, als die vraag met “ja” kan worden beantwoord dan halen wij een stuk 
ongerustheid bij onze bewoners in de Nieuwstraat wellicht weg. Dat is wel even een interessante 
vraag. Voorzitter, ons stemgedrag dat komt, vloeit wel voort uit… Nee, wat wij van de moties vinden 
dat stemt wel voort uit ons stemgedrag. Ik wil nog wel even als laatste mijn waardering uitspreken voor 
de indieners van de diverse moties die in de schorsing de nodige flexibiliteit hebben getoond en met 
name mijn waardering vanuit CDA-zijde ook aan de nestor van onze raad. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u zeer. Ik ga naar de heer Yap van de fractie van de Partij van de Arbeid. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, allereerst gaan wij uiteraard akkoord met het voorliggende raadsvoorstel. 
De inzet op de Autoluwe Binnenstad is ook hetgeen de PvdA onderschrijft. Waar we verder voor 
pleiten is juist dat er steun moet worden geuit aan de motie van de SP zoals die voorligt in het kader 
van een “Integraal verkeersplan Nieuwstraat Roosendaal”. We werden daar ook nog eens door 
gesterkt door het persbericht vandaag en de raadsmededeling die we hebben ontvangen van het 
college omdat daaruit al blijkt dat de communicatie volledig ontbreekt met bijvoorbeeld de 
omwonenden. En door het college wordt ook enkel gezegd u kunt als raad kennisnemen van de 
realisering van de bioscoop en de aanpassing van de infrastructuur. En het budget wat we daarvoor 
vragen ja dat halen we achteraf wel terug middels Bestuursrapportage. Terwijl wij denken, ja geld wat 
onder meer uit het Binnenstadsfonds moet worden gehaald net als bijvoorbeeld met het raadsvoorstel 
Slimme Binnenstad moet gewoon op een correcte manier worden voorgelegd aan onze 
gemeenteraad. Voorzitter, onze fractie heeft ook nog twee opmerkingen over een tweetal moties. 
Nieuwe Democraten als het gaat om die aangepaste motie bewaakte fietsenstalling in het centrum 
van Roosendaal. Ja, wellicht overbodig, omdat hoe de motie nu is aangepast ja die hebben we al 
natuurlijk. We hebben twee bewaakte fietsenstallingen in het centrum. En de raadsmededeling 
Fietsen in de Binnenstad die vandaag ook als onderwerp hier op de agenda staat spreekt over een 
mogelijk initiatief Biggelaar. Maar de wethouder volgens mij hebben we dat in ieder geval al eerder in 
de Commissie horen zeggen, kijkt uiteraard ook naar andere initiatieven die passen bij fietsparkeren in 
de binnenstad. Dus de motie ja of we die steunen. We zijn er niet op tegen laat ik het zo zeggen, maar 
wat die echt toevoegt aan de besluitvorming in deze gemeenteraad zien we nog niet direct. En tot slot 
motie VLP, de heer Hertogh als echte liberaal hebben we daar altijd goede zaken mee kunnen doen 
als Partij van de Arbeid. De wijze waarop de motie nu is aangepast kunnen we onderschrijven. Je zou 
nog een kleine opmerking kunnen maken dat dan de  titel van de motie niet helemaal meer klopt. 
Omdat juist de link met die fietsenstalling door u eruit is gehaald, maar wat u opdraagt aan het college 
kunnen we uiteraard in uw laatste motie hier voor de gemeenteraad van harte onderschrijven. Dank u 
wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Ja, we zouden de motie John kunnen noemen, maar ja 
dat moet hij zelf maar verzinnen. Is nu iedereen in tweede termijn die niet in eerste termijn heeft 
gesproken die althans het woord wenste. Ik ben niemand vergeten? Nee. Dan ga ik even naar 
mevrouw Heessels. Behoefte aan een tweede termijn? Ga uw gang. 
 
Mevrouw HEESSELS: Dank u wel, voorzitter. Betreft de motie 1 het is heel goed te horen dat dat 
wethouder zich daar grotendeels in kan vinden en hij zou eigenlijk overbodig zijn. Wij vinden hem 
eigenlijk wel hard nodig. Wij hebben wel enkele punten aangedragen, maar de complexiteit van het 
probleem vraagt toch zeker om een integraal onderzoek en behandeling en een plan. Dus wij willen 
dat toch doorzetten. En we willen ook aangeven dat de Nieuwe Democraten de motie gaat mee 
indienen. Betreffende de motie van “Openbare mindervalide toiletten” daarbij hebben we aangegeven, 
gaf de wethouder aan dat het ging om de fietsenstalling in de, op de Oude Markt waarin niet 
voldoende plaats is. Maar we hebben ook aangegeven of het realiseren van een andere fietsenstalling 
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in de omgeving van het uitgaanscentrum of in die omgeving, dat is wat we belangrijk vinden. En ik wil 
ook wel aangeven dat Roosendaal zich wil houden aan het VN-verdrag en ja het daardoor ook 
consequenties aan zitten dat daar eventueel wel iets in geïnvesteerd zou moeten worden. En we 
willen de motie van de VLP de motie fietsenstalling in De Biggelaar ondersteunen, daar staan wij 
volledig achter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Heessels. Ik ga naar de heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. De motie “Verleggen ingang parkeergarage 
Biggelaar”, dat is inderdaad een buitengewone complexe motie. Gehoord hebbende de reactie van de 
wethouder zullen wij deze motie gaan intrekken. Dat met een kleine opmerking dat als ik met de auto 
ergens aan kom rijden dat de slagbomen altijd vanzelf opengaan, maar wellicht heb ik een speciaal 
pasje dat het mogelijk maakt. Maar de techniek is er dus wel, voorzitter. Dus de motie “Verleggen 
ingang parkeergarage Biggelaar” die wordt ingetrokken, dat was door de voorzitter genoemd motie 
numero 6. 
 
De VOORZITTER: Ja, dat hadden we geloof ik al gedeeld, maar dan nog een keer herbevestigd dat 
die motie is ingetrokken.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter dan “Controle en handhaving ten behoeve van fatsoenlijk brom- 
en snorfietsgebruik door ontheffingshouders”, voorzitter. Deze hebben wij enigszins aangepast, 
voorzitter, en die… nee wacht even dat wordt een andere. Ik ga even door naar de motie “Veranderde 
mobiliteit vraagt om andere parkeernormen in de Autoluwe Binnenstad”, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer SCHIJVENAARS: En daarvan luidt het dictum om de raad een integrale (parkeer)visie op de 
Autoluwe Binnenstad voor te leggen. 
 
De VOORZITTER: Ja, dat is inderdaad die wijziging. Dat daar uit is gehaald de zomer 2018. Ja.  
 
De heer SCHIJVENAARS: En dan de motie “Bewaakte fietsenstalling in het centrum van 
Roosendaal”, voorzitter. Die is gewijzigd van mening zijnde is nu beperkt tot “meer fietsgebruik ook 
betekent dat er minder gebruik zal worden gemaakt van de auto en er dus ook minder 
parkeerplaatsen voor auto’s benodigd zijn en dat er voldoende ruimte is voor het veilig centraal en 
gemakkelijk stallen van fietsers, van fietsen. Draagt het college op de raad een voorstel voor te leggen 
ten behoeve van de realisatie van een bewaakte fietsenstalling in het centrum van Roosendaal”. 
 
De VOORZITTER: Ja, dit is de gewijzigde motie nummer 3 en die maakt dus onderdeel uit van de 
besluitvorming. 
 
De heer SCHIJVENAARS: De motie van de SP, voorzitter, die hebben wij inmiddels al mede 
ingediend. De motie van de VLP, voorzitter, die zullen wij ook gaan steunen. En dan ben ik even, 
voorzitter, motie ingediend numero 4 volgens mij had ik daar ook een wijziging voor. Nee? Oké, goed 
die motie voorzitter, die blijft ongewijzigd maar die wordt wel ingediend. Omdat in de stukken staat wel 
heel expliciet gezegd van het stapvoets rijden en het niet mogen hinderen, enzovoorts. Maar wij willen 
absolute zekerheid hebben dat er extra controles worden uitgevoerd en waar nodig echt handhavend 
wordt opgetreden op het rijgedrag van die brom- en die snorfietsen in de Autoluwe Binnenstad, 
voorzitter. En dus met andere woorden wij vinden de regels zijn prima maar handhaven in deze is 
natuurlijk wel hetgeen wat het verschil maakt, voorzitter. Dus deze motie wordt met die strekking 
ingediend.  
 
De VOORZITTER: Ja, dus motie 4 blijft in tact wat betreft tekst. De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik moet het even uit mijn hoofd doen maar 
volgens mij hebben we het over dat onderdeel gehad in de Commissievergadering dat er best wel een 
aantal scooters een ontheffing gaan krijgen. En volgens mij het ik het college toen horen zeggen dat 
zeker in het begin de mensen met een ontheffing extra goed in de gaten gehouden zouden worden en 
dat desnoods het hele bedrijf z’n ontheffing ingetrokken wordt als blijkt dat daar notoire hardrijders bij 
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zaten. Dan gaat het college exact doen wat u in de motie vraag maar misschien niet op uw manier. 
Dus ik hoop eigenlijk dat u uw motie intrekt, omdat die alleen maar weerstand op gaat roepen dan en 
dan lijkt het alsof we het allemaal niet willen, terwijl het college het al ging doen. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ik denk dat de wethouder zo dadelijk zelf kan uitleggen wat hij 
dan precies heeft bedoeld in de Commissie en als hij dat gaat herhalen dat hij inderdaad als college 
gaat zorgen voor die extra controles nou voorzitter, dan inderdaad dan is de motie in die zin overbodig 
geworden. Maar dan ligt er wel een hele harde toezegging van het college dat ze dus daadwerkelijk 
gaan doen wat in deze motie staat en daar gaat het over, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Ik kijk nog even naar de heer Hertogh behoefte aan een tweede 
termijn. Ik zou bijna denken ja natuurlijk. Voor de kijkers thuis hij schrijdt naar voren. Hij geniet met 
volle teugen van his moment. Nou go and get them, dat is goed Roosendaals voor pak ze. 
 
De heer HERTOGH: Ja. Ja, voorzitter, dank u wel. Ook de VLP wil graag de moties die ingediend zijn 
nog even behandelen. En vooral motie numero 1 van de SP want dat is een zeer bijzondere motie. 
Dat is een motie die 100% de inspraak weergeeft van de beeldvormende vergadering van de heer 
Helmig. Ze zullen daar wel hele goede contacten hebben de SP. Maar letterlijk is die zo verwoord en 
dat was een bijzonder goede inspraak, dus moet het ook een bijzonder goede motie zijn. We hebben 
natuurlijk nog even getwijfeld als VLP om hier voor te stemmen. Omdat er toch weer een onderzoek in 
staat. En u weet het in deze raad de VLP is straight of we zijn voor of we zijn tegen. Maar we geven 
hier het voordeel van de twijfel. En ook heeft mevrouw Heessels toch het initiatief genomen om de 
zaak van de bioscoop aan te halen. Voor ons een duidelijke zaak aan de bewoners van de 
Nieuwstraat straks met de andere betrokkenen, dus daar dus dit is niet direct aan de orde. Maar ik 
wilde het nog even gezegd hebben. Wat de motie betreft van de “Openbare mindervalide toiletten”, ja 
u weet het de VLP heeft steeds ook aangedrongen om een grotere openstelling te krijgen van die 
bewaakte fietsenstallingen, omdat het vaak voorkomt dat er een evenement is en de stalling, de 
fietsenstalling sluit om 19.00 uur en dan moeten die mensen toch nog te voet naar huis. Dus die gaan 
wij niet steunen. Wat we wel gaan steunen is de motie “Fietsenstalling Emile van Loon”, omdat dit 
natuurlijk duidelijk aangeeft dat hier geen keuze gemaakt wordt voor De Biggelaar. En de motie 
numero 4… Ja, ik dacht dat dat wel duidelijk was. 
 
De VOORZITTER: Ja, u bent helemaal duidelijk maar het klopt niet helemaal. 
 
De heer HERTOGH: Maar goed… 
 
De VOORZITTER: U praat wel….. 
 
De heer HERTOGH: Dan heb ik zo dan maar gezegd. 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer HERTOGH: De “Controle en handhaving ten behoeve van fatsoenlijk brom- en snorfietsen 
door ontheffingshouders”. Ja we hebben twee en een half uur gediscussieerd in de Commissie en het 
standpunt is heel duidelijk. We wonen in de Binnenstad we zien het allemaal aan. We weten dat er 
veel gemarchandeerd wordt. We gaan niet zeggen dat deze motie te vroeg is. Als er goed 
gehandhaafd wordt daar zijn we nu helemaal voor. Maar, voorzitter, ik kan het toch niet nalaten om 
toch nog een keer een pleidooi te houden, terwijl het eigenlijk in de raad niet volledig gesteund wordt. 
Maar als u zoveel geld investeert in de Nieuwe Markt en wat er ook allemaal nog komen gaat dan ben 
ik nog steeds een pleidooibezorger om op de Nieuwe Markt en daar bedoel ik mee vanaf het Paviljoen 
tot aan de Roselaar dat daar niet gefietst mag worden. Maar die motie numero 4 van de Nieuwe 
Democraten die gaan wij steunen. En motie 5 “Veranderde mobiliteit vraagt om andere 
parkeernormen in de Autoluwe Binnenstad”. De VLP is van mening dat het 20 jaar oude PUP, het 
Parkeeruitvoeringsplan volledig moet worden herzien. Dus eigenlijk hier ligt een taak voor het nieuwe 
college en gaan we de motie niet steunen. En als laatste de motie misschien de titel misschien niet 
goed meer “Fietsenstalling in De Biggelaar”, van de VLP, maar gehoord hebbende de 
beraadslagingen, voorzitter denk ik, maar ik weet het nog niet zeker want je hebt het hier nooit zeker 
in deze raad, dat de motie het gaat halen. En dan wil ik al mijn collega’s bedanken. Maar nog meer, 
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voorzitter, wil ik alle raadsleden die zich kandidaat stellen voor de verkiezingen op 21 maart heel veel, 
maar dan ook heel veel succes wensen. 
 
De VOORZITTER: Ja, maar daar hebben we nog avonden voor om dat te delen. 
 
De heer HERTOGH: Ja, maar ik wil dit nog doen, voorzitter, omdat ik gesteund wordt in mijn motie. 
Dank u, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ja, natuurlijk. Maar we moeten het allemaal nog gaan zien. Maar u krijgt nog volop 
de tijd om iedereen te bedanken. Ja. Ik kijk nog even naar de wethouder. Er waren nog een paar open 
eindjes geloof ik. En dan gaan we stemmen.  
 
De heer LOK: Ja, voorzitter, dank u wel. Het verbaast me wel moet ik stellen dat sommigen verrast 
zijn door een bioscoop. Maar dat heeft de VVD ook wel helder uitgelegd, het stond glashelder in het 
bestemmingsplan. Maar bestemmingsplannen en vergunningen dat gaat bij sommige raadsleden niet 
heel goed samen heb ik de indruk zo de afgelopen maanden. Maar dit is er ook zo een, stond er 
gewoon in was niet, geen verrassing het was zo dat het zou kunnen zeg ik er even bij, het zou 
kunnen. Meneer Yap over de dekking van de verkeersafwikkeling. Ja ik, wat u zegt lees ik niet in het 
stuk dat het achteraf allemaal geregeld wordt. We zeggen enkel als het moet gaan we het doen. En 
een van die dingen die we gaan doen is de rotonde en dat is prima gedekt. Anders doen we het niet. 
We kunnen geen dingen doen als we geen geld hebben. Over de inwoners betrekken. Ja, 14 maart 
dat zei ik daarstraks al in de eerste termijn meneer Lambregts was daar heel helder in. Die gaat 14 
maart, hij zou de uitnodigingen ik denk vandaag, maar hij heeft dat niet zo nadrukkelijk gezegd moet ik 
erbij zeggen. Maar hij had de intentie om ze vandaag bij alle betrokkenen in de brievenbus te doen. 
En 14 maart is de bijeenkomst en daar is de gemeente ook bij. Dus hij gaat vertellen over zijn plannen 
van de bioscoop. Wij hebben niet per definitie plannen anders dan iets aan de weg te doen. En wij 
horen graag van de inwoners uit de Nieuwstraat wat zij vinden dat wij dan aan de weg zouden moeten 
doen. Maar goed, alles is open alles is bespreekbaar wat mij betreft. De Nieuwe Democraten die 
hadden een boom die automatisch opengaat. Dat gaat die bij ook maar dan moet je wel een 
abonnement hebben. En er zijn nog heel veel mensen die geen abonnement hebben. En als je een 
kaartje moet trekken zul je toch echt ergens moeten stoppen. Dan gaat hij niet vanzelf open, want je 
kunt er ook weer vanzelf uit. Dus dat gaat zo niet werken. Onderdeel verkeersveiligheid ja natuurlijk bij 
een Omgevingsvergunning op die plek overigens op heel veel plekken, maar zeker op die plek waar al 
veel meer verkeer rijdt wordt natuurlijk absoluut gekeken naar verkeersveiligheid. Zo is ook het idee 
van een rotonde geboren. Nog even de motie nummer 1 van de SP. Ja, u verbindt aan de vergunning 
van een nieuwe bioscoop een integraal veilig verkeersplan dat is niet toegestaan. U mag geen extra 
eisen opleggen, dat mag gewoon niet. Dus dat kunnen we in ieder geval niet doen. De vergunning 
wordt verstrekt als die verstrekt kan worden. Het bestemmingsplan is daar de meest belangrijke. Maar 
er komt wel een verkeersplan, want we moeten toch weten of de afwikkeling goed geregeld is. Maar u 
mag dit nooit als eis stellen aan een vergunning, dat is onrechtmatig. Fietsenstalling met openbare 
mindervalide toilet, ja ik vind het wel bijzonder dat u hem toch in stemming brengt. Want er komt er al 
een in de Roselaar en u wilt er tenminste een. Ja, die is er al dus en die is in de omgeving. Meer in de 
omgeving kan ik bijna niet bedenken. De controle en handhaving, ja ik heb in de Commissie gezegd 
er zullen natuurlijk een aantal mensen in de binnenstad een ontheffing kunnen krijgen voor een brom- 
en snorfiets net zoals mensen die er wonen een auto kunnen hebben en erin mogen, want je moet 
ook met je auto thuis kunnen komen. Krijg je natuurlijk ook een ontheffing. Als je alleen maar een 
scooter hebt en dat geldt ook voor de bezorgdiensten, die vallen onder de groene lijst van de VNG. 
Maar ook daarbij geldt wel als je je niet gedraagt zullen we niet schromen de verleende vergunning 
gewoon weer in te trekken en dan zien we wel wat dat oplevert. Tot zover, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Wij zijn toe aan besluitvorming en daar ga ik nu toe over. 
We gaan het natuurlijk eerst hebben over het moedervoorstel, de verordening Autoluwe Binnenstad 
en die nadere regels in combinatie met de raadsmededeling Fietsen in de Binnenstad. Dat voorstel ligt 
voor. Een uwer behoefte aan een stemverklaring over wat ik dan maar noem het moedervoorstel, het 
raadsvoorstel. Is niet aan de orde. Wie is voor dit voorstel? En daarvoor heeft u gestemd met 
unanimiteit. Het voorstel is aanvaard.  
 
De VOORZITTER: Dan ga ik naar de hierbij gevoegde moties. Motie nummer 1 “Integraal 
verkeersplan Nieuwstraat Roosendaal”. Een uwer behoefte aan een stemverklaring op dit stuk? 
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Niemand? Wie is voor motie nummer 1? Daarvoor hebben gestemd ik geloof u allen. Bij unanimiteit 
aanvaard.  
 
De VOORZITTER: Motie nummer… Sorry motie nummer 2 “Openbare mindervalide toiletten”. 
Behoefte aan een stemverklaring op dit punt. Niet? Wie is voor motie nummer 2. Daarvoor hebben 
gestemd de fracties van de SP en de Partij van de Arbeid. De motie is verworpen. 
 
De VOORZITTER: De gewijzigde motie nummer 3 inzake  “Bewaakte fietsenstalling in het centrum 
van Roosendaal”. Een uwer behoefte aan een stemverklaring op deze motie? Nee? Dan gaan wij 
stemmen. Wie is voor deze gewijzigde motie nummer 3. Daarvoor hebben gestemd alle fracties met 
uitzondering van de fractie van de SP. De motie is aanvaard.  
 
De VOORZITTER: Motie nummer 4 “Controle en handhaving ten behoeve van een fatsoenlijk brom- 
en snorfietsgebruik door ontheffingshouders”. Een uwer behoefte aan een stemverklaring? Dat is niet 
het geval. Wie is voor motie nummer 4. Voor die motie hebben gestemd de fracties van de Nieuwe 
Democraten en de VLP de motie is verworpen.  
 
De VOORZITTER: De gewijzigde motie nummer 5 vraagt om andere parkeernormen in de Autoluwe 
Binnenstad. Behoefte aan een stemverklaring een uwer? Nee? Wie is voor deze motie nummer 5? 
Daarvoor hebben gestemd de fracties van de Nieuwe Democraten, VVD, SP, CDA, Partij van de 
Arbeid, GroenLinks. Ik denk dat die aanvaard is maar we gaan even tellen. Ja, hoeveel zijn er dan? 
GroenLinks was ook voor? Ja. Met 20 stemmen voor en 12 tegen ja is de motie aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Dan de gewijzigde motie nummer 7 van de VLP motie “Fietsenstalling in De 
Biggelaar”. Een uwer behoefte aan een stemverklaring op dit punt? Niemand? Dan gaan wij stemmen. 
Wie is voor de gewijzigde motie nummer 7. Daarvoor hebben gestemd u allen dus bij unanimiteit 
aanvaard.  
 
7. C-CATEGORIE 
a. Raadsmededeling 1-2018 Stedenbouwkundige visie Roosendaal geluidsschermen langs  
 het spoor 
De VOORZITTER: Goed, wij gaan naar agendapunt 7, dat is een raadsmededeling en die handelt 
over de Stedenbouwkundige visie Roosendaal geluidsschermen langs het spoor. Geagendeerd door 
de fractie van de Partij van de Arbeid door de heer Klaver. Mag ik u uitnodigen? 
 
De heer KLAVER: Voorzitter, dank u wel. In de Commissie uitvoerig over gesproken ter bevestiging 
dat Roosendaal echt met duurzaamheid bezig is ook op het spoor, ook als het gaat om 
geluidsschermen. Een mooie kans. Ik heb twee moties, voorzitter en wat betreft het dictum de ene 
motie gaat over de visie die er nu ligt om eigenlijk subsidiair een soort vangnet te geven. En de andere 
motie gaat in zijn algemeenheid. En ik begin met de eerste motie alleen het dictum voor te lezen, 
voorzitter, als u dat goed vindt. 
 
De VOORZITTER: Ja hoor. 
 
De heer KLAVER: Draag het college op om indien ProRail besluit plannen niet aan te passen aan de 
stedenbouwkundige visie, aan ProRail voor te stellen om op die plekken waar met de 
stedenbouwkundige visie getracht werd om op de door ProRail beoogde geluidsschermen te 
vervangen voor geluidsisolatie aan de woning (onder andere Badhuisstraat) in dat geval dan, dat gaat 
om het subsidiaire dus, transparante zonne-geluidsschermen te plaatsen. En voorzitter, de tweede 
motie gaat ervan uit dat het college wordt opgedragen om in aanvulling op de stedenbouwkundige 
visie, in gesprek te gaan met ProRail over de mogelijkheden van het plaatsen van zonne-
geluidsschermen langs het spoor buiten het woon- en stedelijk gebied van Roosendaal. 
Tot zover. 
 
De VOORZITTER: Nou is die eerste motie die krijgt mee nummer 8 alleen die heb ik niet. Kan ik die 
nog even krijgen? Dat is de motie “Zonne-geluidsschermen als alternatief”. En dan wordt motie 9  
“Zonne-geluidsschermen”, dat is ja oké. Dus dan hebben we de motie “Zonne-geluidsschermen als 
alternatief” is motie nummer 8 en de motie “Zonne-geluidsschermen is motie nummer 9”. Akkoord 
iedereen? Dan heeft u een vraag aan meneer Klaver. Dus ja meneer Klaver, als u toch hier…Ja toch 
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maar bij het katheder. Nee? U wilt blijven zitten? Ja? Nou vooruit? U bent toch bijna als raad klaar. 
Nou vooruit, daar zit hij.  
 
De heer VAN GINDEREN: Ja, ik heb hem gezien voorzitter. Ja. Ja, de heer Klaver noemt dat zo mooi 
subsidiair. Ik noem het maar even het cafetaria-model, want dan kun je kiezen voor welke motie, kan 
zelfs allebei kiezen. Maar ik wil toch nog even nadrukkelijk vragen aan de heer Klaver waarom hij nu 
die motie nummer 8 indient als  het gaat om de geluidsschermen terwijl wij toch weten uit het overleg 
met de bewoners wat de gemeente heeft gehad, waar we een heel plan voor hebben opgesteld dat 
die gewoon niet op geluidsschermen zitten te wachten. Waarom persisteert u daar dan in om eens 
even in die termen te blijven.  
 
De VOORZITTER: Ja, de heer Klaver. 
 
De heer KLAVER: Voorzitter, ik ben het helemaal met de vragensteller eens. Dus dat nemen we ook 
helemaal over daar komen we ook niet aan. Het gaat alleen in het geval en dat staat ook in deze 
motie als dat niet zou worden overgenomen door ProRail en Ministerie dat in dat geval bepleit wordt 
het voorstel wat hier staat. Vandaar ook het woord subsidiair.  
 
De VOORZITTER: Ja, de heer Raggers, dan vraag ik u toch om naar voren te komen. Want we 
moeten toch een beetje de regelen der kunst blijven hanteren in een openbare raadsvergadering. Ja. 
De heer Raggers. Ja, ga uw gang. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk borduurt mijn vraag verder op de vraag van de 
heer Van Ginderen. Het klinkt een beetje alsof we met deze motie eigenlijk ProRail al een, een 
soortemet van munitie geven om het gaat niet lukken de geluidsisolatie en de raad gaat ook akkoord 
met transparante zonne-geluidsschermen. Daar ben ik bang voor dat zo’n motie dat zegt. En ik wil 
eigenlijk gewoon dat we gaan voor die geluidsisolatie. En als dat niet lukt dan krijgen we wel weer 
informatie als raad en dan gaan we verder praten in plaats van nu alvast een motie aan te nemen. 
 
De VOORZITTER: De heer Klaver. 
 
De heer KLAVER: Voorzitter, ik ben daar zelf niet zo bang voor. Bij dit soort zaken moet je altijd 
zorgen dat je voldoende munitie hebt en nogmaals de boodschap is helder en je moet zeker de 
bewoners serieus nemen. Dat nemen wij ook, dus dat plan komen we niet aan. Maar het gaat erom 
dat je ook een soort tweede lijn hebt voor het geval dat we ook van de wethouder hebben begrepen 
dat het maar zeer de vraag is wat ProRail gaat overnemen. Dus ja, dan nogmaals ik herhaal wat ons 
betreft moet je zorgen dat je een goed gevulde munitiebuidel hebt.  
 
De VOORZITTER: Ja, akkoord dank je wel. Dan is het antwoord in eerste termijn door onze 
wethouder. Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Dank u wel, voorzitter. Het gaat over fietsenstallingen of autoluw of zonnepanelen, roept 
u maar. Ja, de twee moties kunnen niet alle twee tegelijk zal ik maar zeggen. Maar ik zal u even 
voorlezen wat we gedaan in die tussentijd, want wij zitten natuurlijk nooit stil dat mag u van ons 
verwachten. We hebben de toezegging gekregen, dat is eigenlijk geen toezegging want ze weten 
allemaal nog niet zeg ik er maar even bij. Maar ProRail is voornemens een pilot te doen naar de 
toepasbaarheid van zonnecellen op geluidsschermen. Op die manier proberen ze ook aan hun 
duurzaamheidsambities in het Meerjarenprogramma Geluid te voldoen. Maar, daar komt het, het zit bij 
het maar, zonnepanelen werken vooral reflecterend en geluidsschermen dat heb ik in de Commissie 
ook aangegeven hebben vooral een absorberende werking. Dus dat betekent daar waar schermen 
geplaatst moeten worden, moeten ze aan de spoorzijde akoestisch absorberend zijn en dus per 
definitie niet meer lichtdoorlatend want dat kan dan niet, het kan niet alle twee tegelijk. Dan kan het 
enkel aan de buitenkant. Want ze geven dan zelf aan daarmee zijn zonnepanelen aan de spoorzijde 
lastig. En overigens hebben ze even gekeken naar de schermlocaties in Roosendaal en zij 
constateren en ik denk dat ze daar gelijk in hebben, dat de ligging hier helaas zeer ongunstig is in 
relatie tot de positie tot de zon. Dat komt omdat ze allemaal noord-zuid zijn georiënteerd. Dus ik denk 
dat we niet veel kans maken. In de eerste plaats als het nodig is voor geluidsschermen moet er een 
geluidsabsorberende binnenkant zijn, dus het is niet meer transparant. Ze liggen vooral op noord-zuid 
dus ze hebben weinig rendement geeft daarmee ProRail aan. En daar hebben we het een beetje mee 
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te doen. We hebben het een keer gehad dat we natuurlijk sowieso niet in de Badhuisstraat gaan doen. 
Daarmee is dat probleem gelijk opgelost, want er moet gewoon het kan niet in plaats van 
geluidsisolatie aan de woning, dan worden het toch schermen. Maar die kunnen dan niet transparant 
zijn, dus dat moeten we denk ik ook niet willen. En we hebben het wel een keer gehad over de 
schermen waar ze zijn voorzien buiten het woon- en stedelijk gebied. Dan moeten we nog flink ons 
best doen. Nogmaals ze willen een pilot, maar geven wel aan op de noord-zuidverbinding maakt u niet 
veel kans. Dus ja daarmee zou ik beide moties, allemaal wel leuk, maar eigenlijk ontraden want ik 
denk niet dat die het echt gaan halen. Tot zover. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Voordat ik weer even terugkijk naar de heer Klaver kijk ik 
even naar anderen leden van u raad in tweede termijn behoefte om het woord te voeren? In ieder 
geval de heer Boons. U bent de enige. Ja, ga uw gang.  
 
De heer BOONS: Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, heel duidelijk we hebben twee moties 
voorliggen. En als zojuist de wethouder ook aangaf daar kunnen wij ook helemaal mee instemmen. 
Primair moeten de geluidsschermen voldoen aan waarvoor ze in het leven geroepen zijn. Dat is het 
geluid reduceren en wat in ieder geval niet moet gebeuren is dat ze ondanks dat het een heel goed 
initiatief is om ook zonne-energie op te wekken dat ze een geluidsresonantie geven. We hebben in 
ieder geval gehoord van de bewoners dat zij dat absoluut niet willen. En de motie 8 zouden wij kunnen 
steunen. Sorry? 9, sorry, neem me niet kwalijk motie 9. Neem me niet kwalijk motie 9 zouden wij 
kunnen steunen.  
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Indien geen anderen van u raad dan kijk in nog even naar de 
heer Klaver voor een reactie in tweede termijn.  
 
De heer KLAVER: Voorzitter, dank voor de wethouder voor de beantwoording van de vragen. Toen wij 
in de Commissie dit voorstel voordroegen hadden we er ook allerlei informatie bij gedaan. Ook 
geïnformeerd allereerst over de geluidsabsorptie en niet alleen bij degene die dit soort zaken maakt 
maar ook in Breda. En daar blijkt het wel degelijk geluidsabsorptie te geven, want anders doe je het 
ook niet. Het wordt aangelegd en het wordt al gebruikt ook. Ook Breda heeft zoals u dat weet 
aangenomen. Ik hoor de informatie hier, wij hadden zelf andere informatie die hebben we ook u 
allemaal overgelegd toen wij deze zaak bespraken. Ik had graag die informatie van te voren hier 
gehad, maar goed het zij zo. Wij hebben ons laten informeren en beschikken toch over andere 
informatie. En daarnaast als het gaat om de noord-zuid, de kant van de zon. Het gaat natuurlijk om 
een enorm, Roosendaal is vrij groot, een enorme verbinding over haar grondgebied als het gaat om 
treinverbinding in dit geval, want dat is het onderwerp. En ja dan is de techniek die staat niet voor 
niets, geluidsabsorptie en zonne-opwekking ja past dan toch in de moderne tijd. We handhaven beide 
moties. En nogmaals onder motie 8 is het duidelijk de bedoeling om te respecteren wat uit het 
bewonersoverleg is gekomen. Maar je moet soms ook een second best hebben en ook het tweede 
punt 9 beschikken wij toch over andere informatie dan hier gegeven. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Een interruptie of een vraag van de heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Natuurlijk is de gemeente Roosendaal heel 
groot. Ik woon zelf op wat is het 100 – 150 meter van de oostwest-verbinding waar dus aan de 
zuidkant schermen zouden kunnen komen. Maar die komen daar niet want ik woon er te ver vandaan. 
En uw motie zegt al die geluidsschermen buiten het woon- en stedelijk gebied van Roosendaal. Maar 
waarom zou ProRail geluidsschermen gaan plaatsen buiten het woondeel, het stedelijk deel want daar 
heeft er niemand last van. 
 
De heer KLAVER: Omdat dat overwogen kan worden om ze daar te plaatsen, dat is niet aan de orde.  
 
De VOORZITTER: De heer Heeren. 
 
De heer HEEREN: Ja, dank u wel, voorzitter. Ook wij hebben goed geluisterd naar de bewoners op 
het moment dat zij inspraken en zij spraken absoluut niet over het feit dat zij behoefte hadden aan 
geluidsisolatie. Zij hadden juist behoefte aan maatregelen tegen het trillen van de trein. Dus uw motie 
waar u vraagt om geluidsisolatie van de woningen is volgens mij niet de wens van de bewoners maar 
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juist dat er iets gedaan wordt aan het trillen wat de trein, wat het passeren van de trein veroorzaakt. 
Dus als u hem daar eventueel op aan zou willen passen dan kunnen wij elkaar misschien vinden. 
 
De VOORZITTER: De heer Klaver. 
 
De heer KLAVER: Voorzitter, zelf heb ik het gevoel dat als we hierover spreken eigenlijk alleen de 
focus ligt op de Badhuisstraat. Het onderzoek is veel breder het gaat om ongelooflijk veel straten ook 
in het stedelijk gebied waar ook gedifferentieerd gedacht wordt. De focus alleen op de Badhuis te 
leggen denk ik is niet terecht. Ook in de Commissievergadering heeft de wethouder aangegeven dat 
een aantal gebieden best interessant kunnen zijn daarvoor en daar hebben we het hier ook met name 
over. En wij zijn niet tegen de optie van de Badhuisstraat dat moet je serieus nemen dat is ook een 
optie. Maar nogmaals voor Badhuisstraat zou het een second best kunnen zijn, maar er zijn veel meer 
bewoonde gebieden waar gedifferentieerd gedacht wordt.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Klaver. Ik kijk even naar de wethouder. Geen behoefte aan 
een tweede termijn. Dat betekent dat wij toe zijn om ons uit te spreken over de ingediende moties. Wij 
beginnen met motie 8 “Zonne-geluidsschermen als alternatief”. Een uwer behoefte aan een 
stemverklaring op deze motie? Nee, dan gaan wij stemmen. Wie is voor motie nummer 8? Daarvoor 
hebben gestemd de fracties van de Partij van de Arbeid en GroenLinks. De motie is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Motie nummer 9 “Zonne-geluidsschermen”. Een uwer behoefte aan een 
stemverklaring op deze motie? Nee? Wie is voor motie nummer 9? Daarvoor hebben gestemd de 
fracties van de Partij van de Arbeid, GroenLinks, D66, VVD. De motie is verworpen. 
 
b. 016-2018 Vraag en antwoord PvdA - GroenLinks Kwestie Biomoer 
De VOORZITTER: Wij gaan naar agendapunt 7.b inzake de kwestie Biomoer. In eerste termijn 
geagendeerd door mevrouw Koenraad, de heer Yap en mevrouw Oudhof. Ja, ik denk in die volgorde 
dat u wilt spreken. Mevrouw Koenraad mag ik u uitnodigen? 
 
Mevrouw KOENRAAD: Dank u wel, voorzitter. In de Commissie van vorige week donderdag is er al 
uitgebreid gesproken over Biomoer. En mede namens SP en PvdA zal ik het woord voeren en willen 
wij nog wel graag een en ander kwijt. Wij blijven de gang van zaken vreemd vinden. Biomoer doet een 
wijziging van de oorspronkelijke aanvraag voor uitbreiding. Een uitbreiding niet in Bergen op Zoom 
maar op Roosendaals grondgebied dit keer en in juridische zin lijkt het toch het meest op een nieuwe 
aanvraag. En wij drie partijen vinden dat in ieder geval en mocht een bestuursrechter zo ook beslissen 
dat het inderdaad toch een nieuwe aanvraag is, wat misschien nog gaat ontstaan, dan moet 
Roosendaal opnieuw een verklaring van geen bedenkingen af kunnen geven. En het college vinden 
wij moet hier ook op toezien dat wij in de mogelijkheid komen dat te doen. Op welke aanvraag hebben 
wij als raad destijds een verklaring van geen bedenkingen afgegeven vroeg ook de SP in de 
Commissie van vorige week. En wat is precies veranderd in die aanvraag. Is er informatie niet zodanig 
veranderd dat onze zienswijze nu ook anders zou zijn. Wethouder Lok stelde in de Commissie dat de 
aanvraag alleen maar gunstiger is geworden. Het tonnage is naar beneden gebracht van 50000 naar 
43000. Maar als men nu een nieuwe aanvraag zou doen zou Biomoer niet boven de 25000 ton mest 
mogen verwerken en dan is het minder gunstig het verhaal. Wat onder andere de PvdA aangaf in de 
Commissie was dat hele traject ja toch wel wat opportunistisch, ik weet niet welk woord ze precies 
gebruikten maar als het niet in Bergen op Zoom kan dan kan het wel in Roosendaal. Het lijkt een 
beetje gemakkelijke, ja een gemakkelijke manier van doen. En in diezelfde Commissie zei de heer Lok 
ook dat de Gedeputeerde Staten in beroep is gegaan of zal gaan tegen de gemeente Bergen op 
Zoom op hun niet afgeven van die verklaring van geen bedenkingen. Uit Staten-vragen van de Partij 
voor de Dieren blijkt dat dat helemaal niet het geval is. Dan vragen wij ons af is dat een vergissing van 
de wethouder of is dat slordigheid. Er is ook blijkbaar niet of nauwelijks contact geweest tussen de 
gemeente Roosendaal en de Provincie in de tijd waarin dit verhaal zich speelde, zich afspeelde. Dus 
ook niet na de weigering van de raad van Bergen op Zoom om die verklaring af te geven is eigenlijk 
geen actie gekomen. Ja, hoe enthousiast zit je dan als wethouder boven zo’n dossier denken wij. Niet 
zo erg enthousiast. En als raad hoor je goed geïnformeerd te zijn of te worden door je college, zeker 
in dit soort kwesties. In de Commissie werd het ook genoemd het college zit er voor de hele raad niet 
alleen voor de coalitie. En als wij geen vragen waren gaan stellen, dan hadden we over het hele 
proces eigenlijk nooit meer iets vernomen. En ja dan wordt het toch wel wat ja arrogant, tot mijn spijt 
moet ik dat toch wel echt zo benoemen. Een wethouder dient de raad te informeren en selectief 
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informeren is geen optie. En selectief antwoord op vragen geven is ook niet echt een optie. In de 
Commissie ging het ook nog over consequent en inconsequent zijn en het verschil tussen het dossier 
Biomoer en Biomineralen. Vanuit de besluitvorming is er inderdaad een verschil Biomoer is als dossier 
serieus besproken in de Commissie en de raad. Dat was in de vorige periode dus niet alle raadsleden 
waren daar ook bij. En er is toen wel in het volle bewustzijn een verklaring van geen bedenkingen 
afgegeven. En in die tijd waren alleen SP en GroenLinks tegen het afgeven van die verklaring. De 
Biomineralenfabriek daarvan zou je kunnen zeggen dat het dossier ons als raad is overkomen, omdat 
de besluitvorming niet expliciet over de Biomineralenfabriek ging, maar eigenlijk alleen over het 
bestemmingsplan. Dus daarvan zou je nog kunnen zeggen oké daar waren we niet helemaal 
misschien in ons volle bewustzijn erbij betrokken, dat was bij Biomineralen wel zo, bij Biomoer wel zo. 
De inconsequentie zit wat ons betreft in de inhoud, want waarom als raad te hoop lopen tegen een 
Biomineralenfabriek alleen maar omdat de besluitvorming niet volgens de zin van de raad is gegaan. 
Zou je die moeite echt doen als je ook niet daadwerkelijk de vestiging van de Biomineralenfabriek wil 
tegenhouden. Dus er zit kennelijk toch een soort wens om die fabriek tegen te houden anders dan zou 
die hele raad dat niet aan gaan zwengelen. Maar waarom die moeite dan niet gedaan bij Biomoer? In 
zijn soort en overlast dat hebben we in de Commissie ook gezegd en onderzoeken zijn daar duidelijk 
over is een mestvergister een veel grotere plaag dan een mestverwerker. En daar zit hem toch ook 
wel de inconsequentie want waarom tellen inwoners van de buitengebieden en inwoners van de 
dorpen die tegen Biomoer zijn ineens minder mee? En hoe kunnen wij hen goed vertegenwoordigen? 
Zij hebben ook recht op vertegenwoordiging door bijvoorbeeld GroenLinks in de raad.  
 
De VOORZITTER: Interruptie van de heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Deze bewoner van het buitengebied vraagt nu 
aan u, want ik woon in het buitengebied. Ik ben geloof ik de enige hier. Maar ik vind dat er niet toe 
doen, want je doet iets niet voor een of twee of drie mensen. Je doet dingen hier in deze gemeente 
omdat je het ermee eens bent of niet mee eens bent. U heeft een jaar of vijf geleden aangegeven dat 
u het ergens niet mee eens was. Nu zegt u waarom wordt er niet meer gedaan? Waarom wordt er niet 
meer gedaan? Waarom wordt er niet meer gedaan? En wat heeft u dan de afgelopen vijf jaar er 
allemaal aan gedaan. U heeft er evenveel aan gedaan als ieder ander hier, namelijk helemaal niets. 
En nu gaat u mopperen terwijl de hele discussie waar u het over heeft in het Provinciehuis gevoerd 
moet worden en niet hier in deze zaal van de gemeenteraad van Roosendaal. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, het is altijd leuk met de heer Van den Beemt dat hij dan 
ongeveer zes vragen in een vraag gaat verpakken en dat wordt dan heel lastig om dan te antwoorden. 
Maar hij begint met ik ben ook inwoner van het buitengebied. En ik heb het duidelijk gezegd van de 
inwoners die daar wonen en die bezwaren hadden tegen Biomoer hebben we toen gehoord, u heeft 
misschien geen bezwaar tegen Biomoer. Dat lijkt mij niet want anders was u misschien zelf wat 
actiever. U vraagt ook aan mij waarom bent u niet wat actiever geweest. Wij waren consequent tegen 
de Biomoer-fabriek dat hebben we altijd gedaan. En in de tussentijd waren wij niet aan zet. Wij 
wachtten op Bergen op Zoom voor die verklaring van geen bedenkingen die is door hen niet 
afgegeven dus dan kunt u niet zeggen dat wij actief moeten zijn in de tussenliggende periode. 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, maar voorzitter, we zijn nu ook nog steeds niet aan zet. De Provincie 
is aan zet.  
 
Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, dat is precies mijn punt. Ik heb aangegeven dat het wel of niet aan 
zet zijn is voor u reden om dit debat te voeren, maar voor ons is het een reden dat er inhoudelijk iets 
niet klopt hier aan deze kwestie. Er is een inhoudelijke inconsequentie in de behandeling door deze 
raad van gelijksoortige dossiers op inhoud en niet op besluitvorming. En u wilt antwoorden op 
besluitvorming maar die krijgt u van mij niet want ik heb het alleen maar over de inhoud van deze 
zaak, mestvergisting of mestverwerking.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, het is gewoon compleet niet waar, want de enige 
vergelijking die u probeert te maken iedere keer met biomineralen daar ging het expliciet om een 
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vergunningverlening van dit college en nu gaat het over een vergunningverlening in Den Bosch. En 
dat is dus niet hetzelfde hoe jammer u en ik het misschien wel of niet vinden. Dat we het inhoudelijk 
niet met elkaar eens zijn is prima dat mag hier in deze zaal. Maar u moet niet doen alsof we erover 
gingen wanneer we er echt helemaal niet meer over gaan.  
 
Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, wat de heer Van den Beemt zei is eigenlijk precies wat ik net ook 
heb gezegd dat er in de besluitvorming een verschil zit. Dus de aard van besluitvorming is anders en 
daar kan ik u alleen maar gelijk in geven. Maar op de eerste zes vragen die u stelde in de interruptie 
heb ik vervolgens mij maar twee van beantwoord. Weet u zelf nog welke andere vier ik zou moeten 
beantwoorden of kunnen we het hierbij laten? 
 
De VOORZITTER: Ja, dan gaan we naar de heer Schijvenaars. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Prima. 
 
De VOORZITTER: Want u wilt ook een interruptie plegen? Ja, nee? Oké.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, de laatste keer, achter me hoor ik mensen zeggen dat ik geen 
vragen stel. Ja dat klopt, het was een poging het debat op gang te brengen. Nou en dat is in zekere 
zin geslaagd en daarvoor zijn we hier samen om daar na te kijken of er besluitvorming komt. U heeft 
het een C-stuk geagendeerd, ik zie nog geen motie. Dus ik wacht rustig af. 
 
De VOORZITTER: Aansluitend de heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, laat ik het dan maar beperken tot een vraag en dan is het 
debat wat makkelijker ook. Komt GroenLinks na alle andere partijen nu nog met een motie? 
Of gaat u nog iemand naar huis sturen? Of wat wilt u eigenlijk bereiken? 
 
De VOORZITTER: We willen allemaal dolgraag naar huis. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Het zijn nu drie vragen. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja. Ja, voorzitter, ik zou inderdaad met alle liefde iedereen naar huis sturen en 
mezelf als eerste, want maar goed het is toch goed om dit even aan te kaarten dit project, dit dossier. 
Even geduld ik ben aan het, bijna aan het einde van mijn betoog. Als wij geen vragen waren gaan 
stellen…Ik weet niet meer precies waar ik gebleven was. Dat heb ik al gehad… Ja. Wij kondigden een 
motie aan en de bereidheid van de andere fracties om mee te denken was minimaal, dus dat hebben 
we natuurlijk die motie zou het niet gaan halen. En inderdaad we willen geen hoop of onduidelijkheid 
creëren naar inwoners en ook zelfs niet, zelfs misschien niet naar Biomoer. Biomineralen en Biomoer 
lopen al heel gemakkelijk door elkaar dat was ook in de agendering al inderdaad onduidelijk waar het 
over ging. En daarom laten we niet expres de zaken complexer maken. En wat SP, PvdA en 
GroenLinks natuurlijk wel gaan doen is de Statenleden van de respectievelijke fracties vragen om op 
de plekken waar nog wel iets kan gebeuren in de Staten dat ook te doen. En voor dit dossier is 
Gedeputeerde Staten bevoegd gezag dus daar hoort dit dan ook thuis. Wij vinden dat die oude 
verklaring en dat is de laatste statement, van die oude verklaring van geen bedenkingen vinden wij 
niet meer geldig. Dat is wat wij vinden. Punt, eigenlijk. 
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel. U sprak mede begreep ik goed, namens de Partij van de Arbeid 
en de SP. Ja, ik kijk even naar de wethouder. Heeft u behoefte aan… Het lijkt mij niet. Ik heb niets 
gehoord specifiek in uw richting maar… Ja, u kijkt mij vriendelijk aan van ja ik wil toch zo graag. Zo, 
nou die moet ik onthouden. Hou vol. Is er nog van de zijde van u raad een tweede termijn. Even 
andere fracties dan de drie genoemde die hierover nog het woord wensen te voeren. Dat is niet het 
geval. Ik kijk even terug naar mevrouw Koenraad. Dan bij deze de beschouwing afgerond naar de 
stand van zoals het vanavond is bediscussieerd. 
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c. Spoedeisende eigenstandige motie CDA – Behoud Huisartsenpost Roosendaal 
De VOORZITTER: Oké dan gaan wij naar agendapunt 7.c dat is een motie die met spoedeisendheid 

en eigenstandig is ingediend inzake Behoud Huisartsenpost in Roosendaal. Ik zie al dat die ruim is 

ondertekend. Als eerste zie ik het CDA de heer Breedveld. Bent u dan de woordvoerder namens 

iedereen. Ja. U kunt de motie indienen en toelichten. 

 

De heer BREEDVELD: Ja, voorzitter het is 23.01 uur. Het is vijf voor 12. CDA op 21 maart de grootste 

partij, een nieuwe auto en gelukkig getrouwd tot aan mijn dood. Dat zijn eigenlijk zo wat wensen die ik 

heb en ik heb er nog wel 997. Want als je gezond bent dat weten we allemaal dan heb je wel 1000 

wensen. Maar als je ziek bent dan heb je maar een wens en dat is beter worden en dat is snel 

geholpen worden, dat zou dan bij ja die huisartsenpost waar we als raad echt met elkaar hebben 

opgetrokken om te zeggen met elkaar laten we alsjeblieft bij die huisartsenpost betrokken blijven. 

80000 inwoners hij moet in Roosendaal blijven, dat hebben we met elkaar uitgesproken dat hebben 

we met elkaar al eerder besloten. We hebben ook de toezegging gehad van de wethouder dat we als 

stadsbestuur als gemeenteraad en als college betrokken worden in de besluitvorming rondom die 

huisartsenpost. En wat blijkt dan uit BN DeStem vorige week, eind maart valt het besluit. Het is 

genomen en het wordt alleen nog voorgelegd aan de raden van bestuur en de medewerkers. En dat is 

natuurlijk, dat schokt onze verbazing het schokt jullie verbazing. En we hebben met elkaar gezegd ja 

dit kan niet zo zijn. Het zou van de gekke zijn dat wij nu weer achter de feiten aanlopen en eind maart 

moeten horen dat de huisartsenpost Roosendaal in de nachtelijke uren zou gaan sluiten. Dus heb ik 

de handschoen opgepakt ook om met jullie samen in overleg te gaan om te kijken kunnen we daar 

een motie, kunnen we de wethouder een opdracht geven om in gesprek te gaan voor de beslissing 

eind maart. Hij heeft toen het antwoord gegeven op onze vragen en op vragen van de PvdA-fractie dat 

hij in gesprek gaat met die huisartsenpost. Dat gaat hij doen. We willen hem daarbij steunen en met 

deze motie kunnen we hem ook daadwerkelijk een steun in de rug geven om te zeggen oké wij willen 

vooraf, niet achteraf betrokken worden in het besluit en onze mening geven. En dus mag ik de motie 

het dictum voorlezen. De Stichting Huisartsenpost West-Brabant de zienswijze van de hele 

Roosendaalse raad zoals verwoord in deze motie op de hoogte te stellen en de motie eveneens te 

sturen naar de raad van Bestuur van het Bravis Ziekenhuis en de gemeenteraden van Halderberge en 

Moerdijk. Namens CDA, dat ben ik dus zelf, PvdA-fractie en alle andere partijen die eronder staan, 

allen unaniem. D66 wil genoemd worden zie ik. Prima. SP, VLP, Nieuwe Democraten, Roosendaalse 

Lijst, VVD, GroenLinks. Dank voor uw steun maar belangrijkste is laten we het vooral niet zeggen 

maar laten we ook hopen met elkaar dat het invloed heeft en dat we met elkaar ervoor zorgen dat die 

huisartsenpost net als 16 mei 2016 besluit om ook Roosendaal weer volwaardig op te houden ook nu. 

Dus dank voor uw steun en wethouder veel succes met de gesprekken met de huisartsenpost. Dank u 

wel.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Breedveld. Ik kijk even naar de wethouder. Nog behoefte aan 

een korte reactie? Ja. En dan gaan wij stemmen. 

 

De heer VAN POPPEL: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wil de raad ook danken voor de bagage die u 

mee heeft genomen, die ik meekrijg. Zeker ik denk ook heel belangrijk vond ik het ook fijn dat ik de 

collega’s van Moerdijk en Etten-Leur bereid vond om gezamenlijk om wat meer massa te genereren 

om het gesprek aan te gaan. Bij van mening zijnde staat dat vooraf aan de huisartsenpost het belang 

van volwaardig regionale huisartsenpost benadrukt moet worden. Nou dat hebben we ook al gedaan 

inderdaad in 2016 al tijdens de gesprekken. Daaraan is volgens mij niets gewijzigd dus dat “vooraf” 

staat vet gedrukt inderdaad, want dat is al heel lang geleden. Het onderzoek wat gedaan wordt door 

de huisartsenpost is ingegeven door een verlaging van de werkdruk van de artsen. Dat is met name 

hetgeen waar het om gaat. Dat geeft ook aan dat onze beïnvloeding daarin niet zo heel groot zal zijn 

maar het wel in ieder geval gaan we met kracht het belang van deze motie benadrukken. U noemde 
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net in uw termijn nog heel even dat ik had toegezegd dat u betrokken zou worden bij de 

besluitvorming. Als ik al zeg van ja het is een besluit wat de huisartsen nemen op basis van hun 

werkdruk dan lijkt het mij dat lastig dat wij daarin betrokken worden. Wij worden met name betrokken 

bij de kennisneming van en net zoals u heb ook ik dit uit de krant moeten vernemen en ook dat zal 

onderwerp zijn van het gesprek. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik wat nog even vergeten te zeggen dat deze motie nummer 10 

meekrijgt en heet  “Behoud Huisartsenpost Roosendaal”. Wij gaan stemmen. Stemverklaring lijkt mij 

nauwelijks nodig, want dat is eigenlijk al gegeven door de heer Breedveld namens u allen. Ik neem 

aan dat u allemaal bij unanimiteit voor deze motie bent. Ja, de vingers hoeven niet omhoog. Dat is zo 

klaar als een klontje. Die motie is aanvaard bij unanimiteit.  

 

8. Sluiting 

De VOORZITTER: En daarmee zijn wij toe aan de sluiting van deze raadsvergadering. Prettige avond 

verder.  

 

De VOORZITTER sluit de vergadering om 23.05 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op 15 maart 

2018 

De griffier,                                                         De voorzitter,  


