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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2015 

 

VERGADERING DONDERDAG 15 OKTOBER 2015 
 

 

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 1 oktober 2015  
 
4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 
 a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 
 b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
 c. Actielijst en motielijst 
 
5. A-categorie 
 
6. B-categorie 
a. Raadsvoorstel 42 Benoeming lid Auditcommissie 
b. Raadsvoorstel 39 Gemeentelijke Verkeer en Vervoersplan 2015-2025  
 
7. Sluiting  

 

Aanwezig: 

Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer, burgemeester  

Griffier: mevr. E.M.J. van Straaten-Noyons 

Mevrouw S.D.A.H. Schenk-Dekkers, de heren A.A.B. Theunis, C.A. Lok, J.A.M. Verbraak, wethouders 
De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), E. Derks-Mulder (PvdA), C.F.G.R. 
Koenraad (GroenLinks), A.G.A. van den Nieuwenhof-Vleeshouwers (CDA), A.W. Oudhof (SP) 

De heren: M.J. van der Aa (SP), M. Aygün (CDA), P.A.M.P. Beesems (Nieuwe Democraten), 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), 

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.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), A.A.M. Mol (CDA), R. 

Niehot (Roosendaalse Lijst), C.A.E.M. van Poppel (SP), K.A. Raggers (D66), E.J.C. de Regt 

(Roosendaalse Lijst), A.J. Schijvenaars (Nieuwe Democraten), G.A.W.A. Verhoeven (Partij Verhoeven),  

J.J.M.M. Wezenbeek (VVD) en M.S. Yap (PvdA) 

 

Afwezig: J.P.L.M. van den Beemt (VVD), H. Fronczek (Roosendaalse Lijst), A. van Gestel (VLP), E.J.C. 

Matthijssen (VVD) en B. Missal (SP), H.J. Polderman (wethouder). 

 

 
1. Opening  

De VOORZITTER: Dames en heren, het is, het is 19.30 en u weet de raadsvergaderingen zijn beperkt in 

tijd dus dan gaan we maar snel beginnen. De vergadering is geopend en ik heet u allen van harte 

welkom. In de sfeer van de opening meld ik vanavond afwezig de leden Fronczek, Van Gestel, 

Matthijssen en Missal. Vervolgens loopt in ons midden rond een fotograaf. Hij zit nu gehurkt recht 

tegenover ons en hij maakt foto’s ten behoeve van de website. Dus een beetje vriendelijk lachen maar 

hou het allemaal wel naturel. Geen idee, maar buik inhouden, heel goed meneer Breedveld, wat kent u  
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uzelf goed, wat kent u uzelf goed. 

 

De heer WEZENBEEK: Meneer de voorzitter, meneer de voorzitter. Ook meneer Van den Beemt is 

afgemeld. 

 

De VOORZITTER: En de heer Van den Beemt is dan bij deze ook afgemeld. Oké. Een ander heugelijk 

feit is dat de heer Mike van Heumen as we speak vandaag jarig is hij heeft lekkernijtjes op uw tafeltjes 

gelegd en wij feliciteren hem van alle, van harte met zijn verjaardag. Nog vele jaren in goede gezondheid. 

Dat in de mededelingensfeer.  

 
2. Vaststellen Raadsagenda  
De VOORZITTER: Dan ben ik toe aan agendapunt 2 het vaststellen van de raadagenda. Voordat we 
naar het interpellatieverzoek kijken vraag ik u even of de agenda zoals die nu voorligt of dat uw 
instemming heeft. Dat is op zichzelf het geval. En dan ga ik nu even naar het punt van het toegelaten 
worden van het interpellatieverzoek inzake het verdeelde standpunt van het college daar waar het 
betreft het Economisch Actieplan. Zoals u weet het is alleen een procesvraag nu en de helft plus één 
hebben we nodig voor het toelaten van het interpellatieverzoek. Wie is daar voor om dat 
interpellatieverzoek toe te laten. Ja, ik denk, ik denk u allemaal. Zo gaat dat in dit huis. Dan is dat in 
elk geval gebeurd. Dan volgens de regelen der kunst plaatsen wij de interpellatie altijd aan het eind 
van de desbetreffende raadsvergadering, dus dat zou in concreto betekenen dat we dat 
interpellatieverzoek melden of zetten bij agendapunt 6 en dan zou ik menen 6.c, dus na het 
Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan. Nou schat ik op voorhand in dat dat wat kwestieus kan zijn 
qua tijd of we dat, of we dat redden. Dan zou ik willen voorstellen dat als dat het geval zou zijn dat het 
interpellatieverzoek dan de eerstvolgende raadsvergadering meteen als eerste op de agenda staat en 
ook wordt gehouden anders gaat het te lang duren. En dan vraag ik ook de Agendacommissie als zich 
dat voordoet om voor die raadsvergadering geen groot ander onderwerp op de agenda te zetten  
om dat op voorhand we dat dan in dat tijdsbestek van anderhalf uur toch niet halen, dus laat ons dat 
dan ook wat slim doen in agendering. We zien elkaar toch elke week, bijna elke week, dus dat maakt 
het verschil niet zo. Ja? Zullen we dan het interpellatieverzoek verplaatsen als agendapunt voor deze 
avond 6.c. Right? Dan gaan wij dat doen. Dan is hiermee de agenda voor de raad van vanavond 
vastgesteld. 
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
    van 1 oktober 2015 
De VOORZITTER: Het vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van u raad van twee 
weken terug, 1 oktober jongstleden. Daar zijn bij de griffie geen amendementen op binnengekomen. 
Mag ik vaststellen dat u conform bent met de besluitenlijst. Dat is het geval, waarvan akte.     
 
4. Ingekomen stukken en mededelingen 
De VOORZITTER: Dan agendapunt 4. 
 
a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 
De VOORZITTER: 4.a. dat is een lijst van aan u raad geadresseerde brieven. Kunt u instemmen met 
de wijze van afhandeling van die brieven zoals, zoals voorgesteld. Dat is het geval.  
 
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
De VOORZITTER: Dan de afhandeling van de schriftelijke vragen. We hebben in elk geval drie 
schriftelijke vragen inzake het Economisch Actieplan van de Nieuwe Democraten, van de 
Roosendaalse Lijst en van de Partij van de Arbeid. Vanaf 21.00 uur als we Commissie hebben staat 
het EAP daar dan geagendeerd. Ik stel voor dat we dat die vragen doorgaan naar de 
Commissiebehandeling en daar kunnen worden ingebracht en daar kunnen worden beantwoord door 
de portefeuillehouder. Dat vindt u allemaal een goed idee? Dat is wel zo praktisch. Ja. Dan blijft staan 
nog een aantal vragen en de daarop gegeven antwoorden. Ik kijk even naar het beleidsterrein 
bestuur, de fractie van de VLP heeft een vraag gesteld over de weekmarkt met als portefeuillehouder 
wethouder Lok. Ja, de heer Hertogh? 
 
De heer HERTOGH: Ja, voorzitter, daarop wil de VLP nog een vraag stellen en de vraag aan de 
wethouder is waarop is dit besluit genomen, omdat dit volledig indruist tegen de voorgestelde plannen 
van Riek Bakker om de weekmarkten te verplaatsen. 
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De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer LOK: Ja, ik snap eigenlijk niet zo goed met u, wat u met welk besluit bedoelt eerlijk gezegd, 
toen we het krediet over de Nieuwe Markt, toen u als raad het krediet voor de Nieuwe Markt 
beschikbaar heeft gesteld hebben we het ook al gehad over de plaats van de weekmarkten. En toen is 
volgens mij in een grote meerderheid besloten of meegenomen dat dat gewoon een plek blijft krijgen 
op de Nieuwe Markt, omdat we ook hebben geconstateerd en getekend dat het er ook op kan. Dus 
het is niet een nieuw besluit dat was al bij de kredietverlening. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel wethouder. Dan gaan we naar de onderwerpen op het terrein van 
omgeving en dan start ik bij de fractie van de Nieuwe Democraten inzake vragen over 
werkzaamheden Boulevard Antverpia. De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Wij hadden ook bedoeld antwoord te krijgen op de 
vraag of de kosten van de werkzaamheden buiten het kunstwerk om, om daar ook inzicht in te krijgen. 
En graag bij deze dan ook het verzoek aan de wethouder om daar antwoord op te geven. In relatie tot 
al dan niet de bijdrage die het waterschap dan wel of niet zou doen voor die werkzaamheden.  
 
De VOORZITTER: Wethouder Schenk. 
 
Mevrouw SCHENK: De kosten die genoemd zijn gaan, die bevatten totale werkzaamheden aan civiel 
technische kunstwerken, dus ik begrijp nou even niet goed, u denkt dat de andere gegevens er niet bij 
zitten dan neem ik aan.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, als u mij toelaat volgens mij zijn er ook werkzaamheden verricht 
buiten het kunstwerk om waarvoor samenwerking nodig was met het waterschap en waarvoor ook met 
het waterschap een deel van de kosten zou dragen. En ik zou graag willen weten of dat waar is en 
hoe we dan het sommetje is.  
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
Mevrouw SCHENK: Het klopt dat deze werkzaamheden in samenspraak met het waterschap zijn 
gedaan. Dit zijn de kosten die gemaakt zijn. Ik kan nog wel even voor u nagaan of er hier iets over het 
hoofd is gezien, maar ik weet niet beter of dit is gewoon de totale aanneemsom die ook is afgestemd 
met het waterschap. 
 
De VOORZITTER: Oké, de wethouder gaat het zekerheidshalve nog even na en mocht het anders zijn 
dan krijgt u daar nog bericht, bericht over.  Eveneens de fractie van de Nieuwe Democraten met 
betrekking tot zorg voor licht verstandelijk beperkten. Dat is wethouder Polderman, maar die wordt 
vervangen door wethouder Verbraak. De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Dank voor de antwoorden. Kunnen wij nu uit de 
antwoorden afleiden dat er dus geen probleem is met de zorg en met de financiering hiervan noch nu 
noch in de toekomst.  
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, de toekomst kan ik niet voorspellen. Maar voor nu is dat juist. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. De fractie van de VLP heeft vragen gesteld inzake de wijziging 
algemene verordening ondergrondse infrastructuren. Wie van de fractie voert het woord? Dat is niet 
aanvullend, geen vragen. 
 
De heer HEEREN: Geen aanvullende vragen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dan kijk ik naar de fractie van D66 inzake het privacy beleid sociaal 
domein. De heer Raggers. 
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De heer RAGGERS: Geen verdere aanvullende vragen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Fractie van de Partij van de Arbeid en ik denk dat de Nieuwe 
Democraten ook als het gaat om huisvesting arbeidsmigranten dat u beiden bedoelt de locatie 
Bergrand. Als dat het geval is dan zou ik eerst willen voorstellen, o ja u bent wat gewisseld. Ja u zit 
daar ja, stuk beter ja, dat eerst de fractie van de Partij van de Arbeid mevrouw Derks of meneer Yap 
aanvullende vraag en dan aansluitend de heer Schijvenaars voor, voor wethouder Theunis. Ga uw 
gang. 
 
De heer YAP: Voorzitter, wanneer vindt de informatiebijeenkomst plaats?  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Kijk ik dan naar de heer Schijvenaars voor de aanvullende vraag. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, in de beantwoording lezen we dat het college gekozen heeft 
voor een gesprek met de delegatie van de inwoners, maar inhoudelijk gezien in de krant wordt een 
voorlichter van de gemeente geciteerd dat het college geen bezwaren ziet met betrekking tot de 
mogelijke komst van een dergelijke voorziening. En gegeven de inhoud van de Woonagenda zou dat 
impliceren dat dan het college slechts alleen maar hoeft te kijken hoe zij het bestemmingsplan gaan 
wijzigen. En wat is dan ook nu de precieze procedure die het college gaat bewandelen in deze. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Theunis, op beide vragen van de fracties. 
 
De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst staat in de beantwoording van de vragen 
exact beschreven wat de procedure is van, even voor de duidelijkheid voor de goede orde van, dan 
doe ik het wat specificeren. Want ik denk dat mijn informatie wat, wat dat er wat meer waarde aan 
hecht dan wat er in de krant staat. Het volgende is, laat dat duidelijk zijn, het initiatief past binnen het 
kader van de door u unaniem besloten Woonagenda. We hebben nog eens een keer dat citaat, die 
passage in de Woonagenda hebben we nog eens een keer de beantwoording van vragen erin gezet. 
Dat betekent dat in principe het initiatief van de initiatiefnemer hebben we in eerste instantie bekeken 
past dat in het kader van de Woonagenda. In principe wel of het nou positief in principe sta je dan toch 
positief omdat ik omgekeerd geen gronden zie dat het daar niet in zou passen of negatief zou zijn. 
Vervolgens is het wel duidelijk laat dat ook helder zijn, dat wil zeggen als de initiatiefnemer dat initiatief 
heeft, we wel aangedrongen zoals gebruikelijk bij een initiatiefnemer als die dit gaat doen, ligt bij hem 
de verantwoordelijkheid, de taak om met de omgeving het gesprek aan te gaan. Dat ligt niet bij de 
gemeente. Waarom niet? Omdat de initiatiefnemer ook nog helemaal geen vergunning of wat dan ook 
heeft ingediend op wat wij kunnen beoordelen. Ik heb wel de tussenstap genomen om heel helder, 
daar is ook door de bewoners om verzocht om in ieder geval dat is wat minder dan een 
informatiebijeenkomst, ik heb hun aangeboden van zoeken jullie bij elkaar nou eens even een groep 
uit met, daar ga ik maandagavond mee in gesprek maar ik moet wachten op de initiatiefnemer dat die 
gewoon een vergunning of een aanvraag tot een vergunning, ja vergunning exact tot die 
bestemmingsplanwijziging overgaat. Dan treedt voor ons dat formele traject in werking van 
beoordeling en een gesprek met bewoners.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. En dan tenslotte in dit vragengedeelte, fractie van het CDA dieren 
kinderboerderij in problemen door eikels. Ja, u, ja u verzint het. Ik ben ontzettend benieuwd. Ik hoop 
dat u een aanvullende vraag heeft. Helaas. Wethouder, jammer. Dat verdriet het college zeer. Zijn 
schaapjes op het droge, maar dan is de beantwoording kennelijk voldoende geweest. Goed. Dat is het 
onderdeel beantwoording schriftelijke vragen.   
 
c. Actielijst en motielijst 
De VOORZITTER: De actielijst en motielijst zoals vorige keer is aangegeven zijn wij de actie- en de 
motielijst wat aan het actualiseren, anders gezegd aan het opschonen. Daar is al enige vordering mee 
gemaakt, waarbij het eindpunt nog niet bereikt zal zijn. Maar ik stel het even aan de orde. De actielijst 
staan daar nog dingen op die voor nu van belang zijn om aan de orde te stellen. Niemand? Dan stel ik 
dezelfde vraag voor wat betreft de motielijst. Ook niemand? Dan constateren wij dat voor dit moment 
voor kennisgeving aangenomen, zoals gezegd de actualisatie daarvan gaat door.   
 
5. A-categorie 
De VOORZITTER: We hebben geen agendapunt 5, geen hamerstukken in deze raad.  
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6. B-categorie 
a. Raadsvoorstel 42 Benoeming lid Auditcommissie 
De VOORZITTER: Dan gaan wij snel door naar agendapunt 6, 6.a. dat is benoeming lid 
Auditcommissie. Op uw tafeltje ligt, we hebben twee kandidaten dat zijn de heren Brouwers en 
Emmen. Zij hebben beide een motivatie geschreven en dat ligt voor bij u met daarbij het stembiljet 
waarbij u uw keuze voor één van beide kandidaten kunt maken. Als u ze alle twee aankruist dan is het 
niet geldig, dus ja doe dat dan niet zou ik menen. Dus ik wil u vragen als u geen, althans aanvullende 
vragen heeft naar één van beide kandidaten op grond van hun motivatie want dat kan natuurlijk dan 
stel ik u daarvoor graag in de gelegenheid, zowel naar de heer Brouwers als naar de heer Emmen. 
Nee, dat is u kunt voldoende uit de voeten met wat de heren hebben opgeschreven? Dat is het geval. 
Dan gaan wij de stem uitbrengen, dus als u een kruisje wilt zetten bij de kandidaat van uw voorkeur en 
dan worden de biljetten opgehaald en dan gaan wij kijken wat de uitslag is.  
 
De VOORZITTER: Er zijn, we zijn met z’n dertigen vanavond, of u bent met u dertigen vanavond. 
Allen hebben een stem uitgebracht en die gaan wij nu hardop eventjes, ga ik het openvouwen en de 
naam noemen van de aangekruiste kandidaat. Ssst….. De heer Brouwers. De heer Brouwers. De 
heer Brouwers. De heer Brouwers. De heer Brouwers. De heer Brouwers. De heer Brouwers. De heer 
Brouwers. De heer Brouwers. Spanning hé. De heer Brouwers. De heer Brouwers. De heer Brouwers. 
De heer Brouwers. De heer Brouwers. De heer Brouwers. De heer Emmen. De heer Emmen. Hij loopt 
in. De heer Brouwers. De heer Brouwers. De heer Brouwers. De heer Brouwers. De heer Brouwers. 
De heer Brouwers. De heer Brouwers. De heer Brouwers. De heer Brouwers. De heer Brouwers. Het 
is niet meer in te halen hoor. De heer Brouwers. De heer Brouwers en de heer Brouwers. Dat betekent 
voor de dertig uitgebrachte stemmen 28 voor de heer Brouwers, 2 voor de heer Emmen. Daarmee is 
de heer Brouwers door u raad benoemd als lid Auditcommissie. Van harte gefeliciteerd (applaus 
vanuit de zaal). Dat zo zijnde.    
 
b. Raadsvoorstel 39 Gemeentelijke Verkeer en Vervoersplan 2015-2025  
De VOORZITTER: Dat zo zijnde dan gaan wij naar agendapunt 6.b het Gemeentelijk Verkeer en 
Vervoersplan 2015-2025. Ik inventariseer even wie van u raad hierover in eerste termijn het woord 
wenst. Ja, ik heb een voorlopige inventarisatie. Ik begin bij de heer Raggers van de fractie van D66. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Even vooruitlopend op de evaluatie van de nieuwe cyclus 
blijkt het helaas dat er geen vlotte behandeling van het GVVP mogelijk was door de nieuwe cyclus en 
dat is toch wel jammer. Op donderdag 26 maart zaten we al voor de eerste GVVP-sessie bij elkaar en 
dat is ondertussen bijna zeven maanden geleden. En ook de uiteindelijke behandeling in de 
Commissies en raad is door de nieuwe cyclus helaas niet veel sneller gegaan. En dat is jammer. Er 
ligt uiteindelijk wel een mooi en een duidelijk stuk. Er ligt, er is prima werk gedaan door de 
ambtenaren. Er blijkt dat we in Roosendaal gelukkig geen echte black spots hebben, maar wel enkele 
korte termijn opdrachten. Het proces is ook mooi middels participatie gelopen en door de enquête van 
de PvdA blijkt dat er nog meer mogelijkheden zijn die we als gemeente kunnen gebruiken voor extra 
participatie bij toekomstige vraagstukken. D66 steunt het kader van het GVVP. Eigenlijk hebben wij 
één grote vraag over het GVVP en dat is wat is nu precies het financiële proces en het vervolg van het 
GVVP en vooral hoe leggen we dat uit aan de burger. Zijn aan het einde van de bestuursperiode of 
over vijf jaar alle korte termijn opdrachten opgelost? Dat is nog niet zeker en dat is lastig uit te leggen. 
Dat kan ik al lastig uitleggen op een verjaardagsfeestje laat staan dat het klip en klaar is voor alle 
inwoners van onze gemeente. Sterker nog, het ene raadslid probeert het andere raadslid in de 
Commissie af te vangen over de kosten die verbonden zijn aan verschillende opdrachten. En dan blijkt 
dat we het zelf blijkbaar als raadsleden niet eens weten. En dan moeten wij dat dus eigenlijk uitleggen 
aan onze inwoners aan onze burgers. En dat vind ik jammer van zo’n stuk. Eigenlijk zou het wat mij 
betreft klip en klaar moeten zijn wat er over vier, vijf jaar is gebeurd met het GVVP. En dan gaan we 
ook nog eens als het ene raadslid het andere raadslid vragen van hoe wilt u dit exact financieel 
afgedekt hebben. En dan gaan we daarna een amendement mogelijk indienen over hoe we het 
zouden kunnen doen, terwijl er geen geld  gereserveerd staat voor enige opdracht. Dat vind ik 
jammer. Er is dus zoals gezegd nergens op dit moment echt geld voor gereserveerd daar gaan we 
nog aan toekomen bij andere stukken. En zoals gezegd het GVVP is een goed stuk maar het proces 
van input van het stuk tot de daadwerkelijke output in de straat op de weg moet duidelijker kunnen. 
Leuker kunnen we het niet maken maar volgens mij wel makkelijker. En enkele amendementen die ik 
vast wil zeggen en die ik mede mag indienen, is het belangrijkste amendement voor ons is het 
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voorstel van de Roosendaalse Lijst, D66 en het CDA de ontsluiting van Tolberg, Tolberg. En die wordt 
gelukkig gesteund door heel veel andere partijen PvdA, VVD, VLP en Partij Verhoeven.  
 
De VOORZITTER: Dient u die nu officieel in? 
 
De heer RAGGERS: Ja. 
 
De VOORZITTER: Ga uw gang. 
 
De heer RAGGERS: Het amendement GVVP ontsluiting Tolberg. Beslispunt 1, het gemeentelijk 
Verkeer en Vervoersplan 2015-2025 vast te stellen aan te vullen met “met dien verstande dat de 
ontsluiting Tolberg wordt verplaatst van de lange termijn opgaven naar korte termijn opgaven, 
waardoor de uitwerking ervan plaatsvindt in de separate Mobiliteitsagenda”. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 1 en heet “GVVP ontsluiting Tolberg” en 
maakt onderdeel uit van de beraadslaging. 
 
De heer RAGGERS: En daar wil ik het bij deze bij laten, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Raggers. Vervolgens ga ik naar de heer Hertogh van de 
fractie van de VLP. 
 
De heer HERTOGH: Voorzitter, dank u wel. In de Commissie heeft wethouder Lok aangegeven dat er 
geen problemen zijn bij de ontsluiting Tolberg een zeer verwonderlijke gedachtegang, een negatieve 
gedachtegang. Toch maar even wachten, want ja… 
 
De VOORZITTER: Ja, het is, het is…. Als er iemand digitaal vaardig is… Het uitknopje weet je te 
vinden? 
 
De heer BROUWERS: Ik wilde het een beetje gezellig maken, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Ja. De heer Hertogh, vervolgt zijn betoog. 
 
De heer HERTOGH: Ja, nogmaals, voorzitter een zeer verwonderlijke negatieve gedachtegang. Te 
meer, voorzitter, omdat in 2008 bij de behandeling van het GVVP een amendement is ingediend en 
aangenomen door de Partij van de Arbeid, CDA de heer Mol en de Roosendaalse Lijst getiteld studie 
betere bereikbaarheid Tolberg. In 2009 verscheen daarop een rapport van Goudappel Coffeng beter 
bereikbaarheid Tolberg, waarbij de Willem Dreesweg een belangrijke rol speelde. Helaas is dit rapport 
in de lade terechtgekomen. In 2011 is er een motie aangenomen van de Partij van de Arbeid 
ondertekend door en ingediend door de heer Yap, beter bereikbaarheid Tolberg en Weihoek, 
aangenomen maar er is nooit iets uitgevoerd. Het is nu 2015 en hebben het amendement van het 
CDA mede door zes partijen ondertekend ontsluiting Tolberg, met dank aan de heer Breedveld. De 
VLP wil de 18.000 bewoners van Tolberg en Weihoek die dagelijks teleurgesteld zijn prioriteit geven 
en niet in de kou laten staan als de wijk straks op slot valt. De VLP wil het amendement van het CDA 
met kracht steunen zodat er werkelijk in de Mobiliteitsagenda uitwerking aan wordt gegeven, 
uitwerking aan de ontsluiting Tolberg. En daarom zal de VLP het eigen aangekondigde amendement 
over het gemeentelijke vervoersplan 2015-2025 niet indienen. Ook alle amendementen, maar daar 
mag ik nog niet over vooruit lopen, betreffende de ontsluiting Tolberg zullen wij niet steunen omdat wij 
kiezen voor het amendement dat eigenlijk in eerste instantie gepresenteerd was door het CDA. Dank 
u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Hertogh. Vervolgens ga ik naar de heer Van Broekhoven van 
de fractie van de Roosendaalse Lijst. 
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Voorzitter, wat de Roosendaalse Lijst betreft is het GVVP een prima 
kaderstellend document waarin zowel de inhoud van professionals als de participatie van betrokkenen 
op een goede manier in samenkomen. In de Commissie hebben we uitvoerig gesproken over alle 
uitdagingen op het spoor, de weg en het fietspad. De Roosendaalse Lijst heeft aanvullend op de 
geschetste korte termijn opgaven nog in het bijzonder aandacht gevraagd voor twee aspecten. We 
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hebben het dan onder andere over het landbouwverkeer in wijken en dorpen. De situatie rondom de 
Flintdijk-Koningsdijk is wederom actueel en vraagt om aandacht. Dat neemt niet weg dat we in de 
gehele gemeente goed moeten kijken naar verkeersveiligheid in combinatie met goede verbindingen 
voor landbouwverkeer. Wellicht kan de wethouder nog aangeven welke actie zal worden ingezet om 
vanuit beide gezichtspunten, landbouw en bewoners, tot een optimale situatie in de gehele gemeente 
te komen. Het andere aspect is een onderwerp waar we in de raad en op straat maar niet over 
uitgesproken raken, de ontsluiting van de Tolberg. De Roosendaalse Lijst was aan de voorkant 
betrokken bij het voorliggende amendement om dit onderwerp naar de korte termijn opgaven te 
verplaatsen. Wat de Roosendaalse Lijst betreft geeft dit ons de gelegenheid om het onderwerp via de 
Mobiliteitsagenda nu eens van alle kanten goed te belichten. Waar het voor de één geen 
verkeerskundig knelpunt is maar wel kan worden, is het voor velen in hun beleving wel degelijk een 
actueel knelpunt. Na 20 jaar lijkt het ons nu wel eens tijd worden om alle feiten, meningen en 
verschillen in beleving op een rij te zetten en daar een knoop in door te hakken. Alleen dan kunnen we 
eindelijk duidelijkheid bieden aan de inwoners van de grootste wijk van Roosendaal. Dank u wel, 
voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Broekhoven. Vervolgens ga ik naar de heer Yap van de 
fractie van de Partij van de Arbeid. 
 
De heer YAP:  Voorzitter, dank u wel. De PvdA wil nog vier punten aanstippen ten aanzien van het 
gemeentelijk verkeer en vervoersplan. Allereerst onderschrijven we de drie pijlers die in het plan staan 
opgenomen, innovatie, verduurzaming en regionale versterking. In de Commissie hebben we wel 
gezegd dat we dat in de ambities en opgaven niet echt terugvinden, dus we verwachten wel dat dat in 
de Mobiliteitsagenda wordt opgenomen. Het tweede punt de bereikbaarheid van Tolberg. Ben blij dat 
de VLP nog refereert aan de initiatieven die de PvdA daarin eerder heeft genomen, al is met de motie 
in 2011 wel degelijk iets gedaan, want we hebben toen bij de Agenda van Roosendaal, of in ieder 
geval het college heeft toen aangegeven dat er geen middelen beschikbaar zijn en als gemeenteraad 
hebben we dat op dat moment ook ter kennisgeving aangenomen. En daar verder ook niet naar 
gehandeld om daar op dat moment geld voor uit te trekken. Ik ben wel zeer benieuwd of dat nu wel 
lukt. Ik denk vanavond wordt dat lastig, maar wellicht bij de Mobiliteitsagenda kunnen we elkaar 
vinden. Derde punt, voorzitter, dat gaat over het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. En 
GroenLinks zal dat straks nog aanstippen, voor de PvdA zeker ook een belangrijk punt. We hebben 
allemaal in ieder geval de brief ontvangen van de VAG, de Vereniging Alternatief Goederenspoor die 
daar ook actief mee bezig is in de regio. En tot slot, voorzitter, het vierde punt voor de PvdA wel het 
belangrijke punt bij de behandeling van het GVVP is de fiets, maar ook breder, de aandacht voor 
kwetsbare groepen in het verkeer. En we hebben dat genoemd Roosendaal zou BTB-proof moeten 
zijn, bereikbaar, toegankelijk, bruikbaar. Is ook in lijn met het Roosendaals gehandicaptenplatform die 
daar ook al enige tijd voor pleit en we hebben daarom een amendement voorbereid. Dank ook voor de 
reactie van een aantal raadsleden die mee hebben geholpen om het amendement nog scherper te 
maken, dank vooral ook de indieners die het amendement ook mee hebben ondertekend. Voorzitter, 
bij deze wordt dan ook namens de PvdA het amendement GVVP BTB-proef ingediend. We wensen 
als amendement in te dienen beslispunt 1 het gemeentelijk verkeer en vervoersplan 2015-2015 vast te 
stellen en aan te vullen met: Dat Roosendaal BTB-proof moet zijn, een bereikbaar, toegankelijk en 
bruikbaar Roosdaal voor alle verkeersdeelnemers en gebruikers van de openbare ruimte zoals 
fietsers, rolstoelrijders, scootmobielen, doven, slechtzienden of mensen met een andere lichamelijke 
beperking. En we hebben als voorbeeld daarbij de routes van naar en door de binnenstad. Dank u 
wel, voorzitter. Deze, dit amendement wordt naast de PvdA ingediend door de Nieuwe Democraten, 
GroenLinks en D66 dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dit amendement krijgt mee nummer 2 heet “BTB-proof”, BTB 
bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar en maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Ik ga naar de 
heer Breedveld van de fractie van het CDA. 
 
De heer BREEDVELD: Nogmaals, dank u wel, voorzitter. Vanavond komt er een einde aan een 
interactief en participatief proces naar dit gemeentelijk verkeer en vervoersplan, een goed 
gemeentelijk verkeer en vervoersplan. In de afgelopen twee Commissievergaderingen hebben we als 
raad uitgebreid met elkaar stilgestaan bij dit plan. De bijdrage van onze CDA-fractie richtte zich met 
name op de toevoeging van 18

e
 
 
korte termijn opgave naast de andere 17 beschreven korte termijn 

opgaves. De ontsluiting van Roosendaals grootste wijk Tolberg is opnieuw op de lange baan 
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geschoven in dit plan, dat zou althans gaan worden. Nadat dit onderwerp sinds de aanleg van Tolberg 
al op de agenda staat hoopt de CDA-fractie dat na alle onderzoeken, aangenomen moties, 
amendementen, verkiezingsprogramma’s, etcetera dat dit onderwerp eindelijk een begin kan dienen 
vanavond aan de daadwerkelijke ontsluiting. Ik spreek de hoop uit dat we bij het gieten van het eerste 
beton vanuit de Tolberg terug kunnen denken aan deze mooie historische avond waarop het toch echt 
allemaal is begonnen. Dat dit de aanzet mag zijn voor een betere, veilige en duurzame ontsluiting van 
Tolberg. En we juist ook in de Mobiliteitsagenda de keuzes maken die hier ook daadwerkelijk toe gaan 
leiden. Politieke wil alleen is niet genoeg en er zullen ook op financieel gebied keuzes gemaakt 
moeten worden. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Poppel, interruptie. 
 
De heer VAN POPPEL: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja u heeft het heel mooi beeldend over het gieten 
van het beton. Heeft u dan ook al een beetje beeld waar het beton dan gaat lopen ongeveer? 
 
De heer BREEDVELD: Die discussie hebben we natuurlijk in de Commissie uitgebreid gevoerd met 
elkaar. Laten we eerst met elkaar het eerst eens toevoegen aan de korte termijn opgaves, 
onderzoeken, met elkaar bekijken hoe de ontsluiting het beste kan lopen. Maar daarvoor zal dit 
amendement wat we met elkaar ingediend hebben eerst onderzocht en aangenomen moeten worden 
voordat we naar die mogelijkheden gaan kijken. Ik wil me ook nog tot u richten meneer Van Poppel 
van de SP en ook richting de fractie van de SP en GroenLinks en Nieuwe Democraten die dit 
amendement niet hebben aangegeven mee in te dienen. We zouden het heel fijn vinden ook omdat u 
onder die motie stond in 2011 van de PvdA dat het heel erg fijn zou zijn als u ook deze zou mee willen 
indienen. En te meer en misschien nog met een extra argument van GroenLinks we willen ook naar 
een duurzamer Roosendaal met dit amendement. We hebben ook gekeken naar de uitlaatgassen die 
dagelijks vrijkomen door de ontsluiting vanuit Tolberg via de binnenstad, stoplichten, het stilstaan. Die 
uitlaatgassen zijn ook verschrikkelijk schadelijk voor het milieu en het leek ons heel goed als dat via 
een veel kortere route zou kunnen, dat het nog een extra argument zou mogen zijn om dit te, aan te 
nemen. Dit kan en moet beter en hopelijk geven deze argumenten het laatste zetje om ook op uw 
steun te mogen rekenen. We hopen nu dat de realisatie eindelijk kan beginnen, naar aanleiding van 
dit amendement. Dank u voor uw aandacht.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Breedveld. Dan ga ik naar meneer Boons van de fractie van 
de VVD. 
 
De heer BOONS: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, er ligt een duidelijk en goed kaderstellend GVVP 
waar de Roosendaalse VVD goed mee uit de voeten kan, het is een beleidsstuk en als zodanig willen 
wij het ook beoordelen. De VVD-fractie kijkt met interesse uit naar de komende Mobiliteitsagenda 
waarin de beleidsvoornemens vertaald zullen worden naar concrete plannen met financiën. De VVD 
heeft ook enkele kritische opmerkingen. We hebben in de Commissievergadering hebben we al 
aangegeven, de wijk Tolberg het is al meer malen genoemd vanavond. De wijk Tolberg is misschien 
verkeerskundig niet een knelpunt te noemen, maar voorzitter, luistert naar de inwoners van de wijk 
waarbij aangegeven wordt dat ze veel last hebben van slechte ontsluiting, gevoegd bij het gegeven 
dat op termijn de goederenspoorlijn ook nog eens druk wordt bereden dwars door de wijk, lopen wij of 
vindt de VVD dat belangrijk is dat in ieder geval een goede ontsluiting komt. Dit onderwerp heeft al 
lang en onverkort bij bewoners van de wijk, of leeft al lang en onverkort bij bewoners van de wijk. Niet 
alleen vanwege de overlast maar zeker ook vanwege de veiligheid bij eventuele calamiteiten. Daarom 
ondertekent de VVD het amendement dat voorligt van CDA, zeg ik maar even, om de ontsluiting van 
de wijk Tolberg in het GVVP van lange termijn naar korte termijn te schuiven mede. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Ik denk een vraag voor u van de heer Van Poppel. Ja. 
 
De heer VAN POPPEL: Ja, voorzitter, ik ben een beetje in verwarring want tijdens de 
Commissiebehandeling gaf u, uw fractie gaf aan dat de drukte van de spoorlijn ja, nee maar dat is een 
andere spoorlijn, dus toen was het geen argument. Nu geeft u in uw betoog wel aan dat het een 
argument is. Kunt u dat verder toelichten? 
 
De VOORZITTER: De heer Boons. 
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De heer BOONS: Dank u wel. U bedoelt waarschijnlijk de goederenspoorlijn. Ja. Nou ja de, de, het is, 
het is natuurlijk, het is een andere spoorlijn, maar het is wel zo natuurlijk dat die op termijn zal die door 
de wijken gaan en druk, druk leggen op de wijk met het vervoer van gevaarlijke stoffen. Wij, dat is nog 
geen gelopen race, maar wij vinden als VVD wel dat we aandacht moeten besteden aan de veiligheid 
en daarom willen we hier ook aandacht aan besteden.  
 
De VOORZITTER: Dank u zeer, meneer Boons. Ik ga naar de heer Verhoeven van de Partij 
Verhoeven. 
 
De heer VERHOEVEN: Voorzitter, dank u wel. Allereerst complimenten naar de wethouder en 
ambtenaren voor dit overzichtelijk plan. Een verkeer en vervoersplan waarin we de kaders vaststellen, 
meer niet. Het is ook plan wat ons allemaal raakt, waar we allemaal dagelijks mee te maken hebben, 
want zonder verkeer is er geen samenleving. Voorzitter, de 17 prioriteiten korte termijn zijn een goed 
begin om te starten. De ontsluiting Tolberg die komt daar ook bij de staan en dat is een goede zaak. 
Vooruit kijken en aan de voorkant alvast aanpakken in plaats van afwachten totdat we straks een keer 
voor een voldongen feit komen te staan. Dit amendement hebben we mede ondertekend. Een andere 
prioriteit en zeker niet onbelangrijk is het doortrekken van de Willem Dreesweg, deze is totaal niet 
opgenomen in het GVVP terwijl er wel degelijk naar gevraagd wordt vanuit de participatie. Wij zijn van 
mening dat dit onderwerp in het GVVP bijgevoegd moet worden voor de lange termijn. Het kan toch 
niet zo zijn dat dit onderwerp waar ontzettend veel ambtelijke uren in zitten, onderzoeken, vele  
debatten hier in de raad hebben plaatsgevonden, nu in één keer van de Roosendaalse agenda wordt 
gehaald. Nu juist is belangrijk dit kader vast te leggen zodat we in de komende jaren kunnen bekijken 
hoe we hier invulling aan kunnen geven. Voorzitter, dan dien ik het amendement nu in. 
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
 
De heer VERHOEVEN: Het gemeentelijk verkeer en vervoersplan 2015-2025 vast te stellen, aan te 
vullen met: Met dien verstande dat, de Willem Dreesweg, correctie, doortrekking van de Willem 
Dreesweg aan de lange termijn opgaves wordt toegevoegd. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 3 en heet “Doortrekking Willem Dreesweg”. En 
u heeft een vraag van de heer Van Poppel.  
 
De heer VAN POPPEL: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik lees het amendement en dan is het dictum dus 
doortrekking van de Willen Dreesweg. Is dat sec het enige wat u vraagt en zegt u daarmee van ja de 
problemen in de Flintdijk die nemen we dan voor lief of gaat u daar ook dan nog iets aan verbinden? 
En moet dat dan niet in de tekst worden opgenomen. 
 
De heer VERHOEVEN: Nee, het gaat erom om het in de acties te zetten, lange termijn acties wel te 
verstaan, verder te bekijken in de Mobiliteitsagenda of wat verder weg in ieder geval dat het niet van 
de agenda wordt gehaald, want dat is het belangrijkste. Dus er zijn al onderzoeken gehouden, u weet 
dat ook in 2011 onderzoek van Langdonk, vorig jaar het vorige GVVP 2008-2015 heeft het uitgebreid 
hierin gestaan. Mensen zijn daar heel positief over, wij zijn daar ook positief over geweest in de raad. 
Nu in één keer is dat verdwenen op de agenda. Mijn punt is gewoon zet dat op de lange termijn 
agenda dan blijft het erop staan, dan blijft het de aandacht houden. Daar gaat het over en  wat dan de 
verdere ontwikkelingen zijn, of onderzoeken, dat kunnen we verder bekijken als het zover is.  
 
De heer VAN POPPEL: Ja, voorzitter, korte aanvullende vraag, want de vraag was niet moet het op 
de lange of korte termijn. Daar gaat het niet om. Ook op de lange termijn kun je zeggen als het 
moment dat we de Willem Dreesweg doortrekken gaan we de Flintdijk en in de Kortendijk gaan we 
een probleem creëren. Dus die twee kun je niet van elkaar af zien, maar dat zie ik niet in het dictum 
terugkomen. 
 
De heer VERHOEVEN: Nee, dat zijn uw woorden dat we daar een probleem krijgen, maar dat hoeft 
helemaal niet zo te zijn. Dat is maar een aanname. Want we hebben een onderzoek gehad in 2011 
die, die heel anders daarover spreekt dus dat is helemaal niet aan de orde nu dat we ergens anders 
een probleem krijgen omdat we de Willem Dreesweg nu in het GVVP bij de prioriteiten zetten. Daar 
gaat het helemaal niet over.  
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De VOORZITTER: Nog eentje, een kleintje. 
 
De heer VAN POPPEL:  De allerlaatste inderdaad, want ik moet de heer Verhoeven nageven, we 
krijgen inderdaad geen probleem in de dijken, dat probleem is er al alleen het wordt groter als we dit, 
deze motie, het amendement aannemen. 
 
De heer VERHOEVEN: Ja, die mening die deel ik niet. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Verhoeven. Ik ga naar mevrouw Koenraad van de fractie van 
GroenLinks. 
 
Mevrouw KOENRAAD: GroenLinks had graag, dank u wel, voorzitter. GroenLinks had graag gezien 
dat er met dit GVVP aan de regionale positie van Roosendaal meer gewerkt zou worden. In 2025 wil 
GroenLinks graag dat er meer gebeurd is dan dat onze eigen lokale mobiliteit verbeterd is. Het is wel 
echt een gemeentelijk vervoersplan natuurlijk dus, maar Roosendaal houdt ook niet meer op bij onze 
eigen gemeentegrenzen. 17 opgaven en ambities waarvan alleen het alternatief voor de Beneluxtrein 
en het uitbreiden van het fietsparkeren bij het station een regionale oriëntatie hebben. Van de vier 
lange termijn projecten die regionale uitstraling hebben, ziet GroenLinks er drie geparkeerd worden. In 
de Commissie noemde GroenLinks al de realisatie van de multimodale overslagpunten. Juist hiermee 
maak je een groter gebaar in de ontwikkeling van duurzaamheid en in de regionale en zelfs landelijke 
positie van Roosendaal. Veel groter dan het plaatsen van de laadpalen voor auto’s en fietsers waar 
we natuurlijk ook heel blij mee zijn en dat hebben we in de Commissie ook al gemeld. In de 
Commissie ging ook veel aandacht van D66, PvdA en GroenLinks uit naar het vervoer over het spoor 
van gevaarlijke stoffen. Onze drie partijen hebben inmiddels via de staat en de Tweede Kamer het 
onderwerp in ieder geval geprobeerd opnieuw op de agenda te plaatsen. In de Tweede Kamer is dat 
nog niet helemaal gelukt gezien de drukte. De drie gemeenten Roosendaal, Halderberge en Moerdijk  
trekken al samen op in een Stuurgroep en hebben een gezamenlijk belang. Tussen deze Stuurgroep 
en de VAG is van horen zeggen een prima samenwerking, dus daar kan het eigenlijk niet aan liggen. 
Natuurlijk is de Wet Basisnet al door de Kamer en hebben we het geld gekregen voor maatregelen die 
de gevolgen van een eventuele ramp moeten beperken maar alleen maar lobbyen en maatregelen 
nemen ter enige beperking van de gevolgen van een ramp moeten wij niet meer genoeg vinden. D66, 
PvdA en GroenLinks willen een strak plan, waarmee het college en raad aan het werk kan, of kunnen, 
zodat die dedicated line er ook echt een keer komt. West-Brabant moet dus echt met de vuist op tafel 
gaan slaan. We willen dat onze raad samen op gaat trekken met de raden van Halderberge en 
Moerdijk in dit dossier en voor het eerste stuk ook Bergen op Zoom. Daarom hebben wij een 
amendement voorbereid en dat ga ik dan nu voor.., indienen. Het beslispunt, beslispunt 1 nou ja dan 
komt er dus 1 het gemeentelijk vervoersplan en dergelijke, na de bolletjes lange termijn de omlegging 
van de A58 en het bolletje de dedicated goederenspoorlijn/Robel-lijn, wordt aangevuld met: “Voor de 
dedicated goederenspoorlijn geldt dat het college aanvullend op het GVVP vóór 1 januari 2016 een 
plan van aanpak opstelt, waarin wordt vastgelegd hoe college en raad in de periode 2015-2025 
doelgericht en in samenwerking met elkaar en met externe partijen toewerken naar de uiteindelijke 
uitvoering van de dedicated goederenspoorlijn.”  
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 4 en noemen we “Dedicated 
goederenspoorlijn”. 
 
Mevrouw KOENRAAD: In de Commissie hadden we ook een motie aangekondigd met het oog op de 
fietsverbindingen door de binnenstad, die gaan we niet meer doen. We hebben ons aangesloten 
inmiddels bij de PVDA in hun motie over de BTB, of het amendement over de BTB. En dan hebben we 
tot slot nog een motie over de overlast door gemotoriseerd verkeer. Als wij werk willen maken van 
schoner en stiller verkeer is het goed om dit ook te controleren bij de bewoners. En daarom kwamen 
we een suggestie tegen in de evaluatie van het vorige GVVP door de ambtelijke organisatie dat dat 
ook inderdaad getoetst kan worden bij bewoners, dus de geluidsoverlast, overlast door verkeer ook 
inderdaad ook op te nemen in de bewonersenquête. Die motie wil ik nu ook graag indienen. De motie 
vragen verkeersoverlast in bewonersenquête. En het beslispunt is dan, draagt het college op om in de 
bewonersenquête 2017 vragen toe te voegen over geluidsoverlast door gemotoriseerd verkeer in de 
verschillende wijken en dorpen. 
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De VOORZITTER: Deze motie die krijgt mee nummer 1 en heet “Vragen verkeersoverlast in  
bewonersenquête”.  
 
Mevrouw KOENRAAD: Dan heb ik nog 9 seconden voor de heer Breedveld, want die deed zo’n 
keurige oproep. Wij gaan dat amendement wel steunen maar vooral ook het onderzoeksgedeelte. 
Want ik vond uw beeld van de ronkende stilstaande auto’s voor stoplichten was natuurlijk niet heel erg 
overtuigend. En u zegt eigenlijk ruim baan voor de auto dat kunnen wij natuurlijk niet zeggen maar wij 
zijn wel heel benieuwd of er ook alternatieven denkbaar zijn, dus we gaan zeker het amendement wel 
steunen. Ja.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Koenraad. Vervolgens het woord aan de heer Schijvenaars 
van de fractie van de Nieuwe Democraten.  
 
De heer SCHIJVENAARS:  Voorzitter, dank u wel. Laat ik allereerst complimenten geven aan de heer 
Boons voor zijn derde maiden speech inmiddels in de Roosendaalse, de derde, gemeente, 
gefeliciteerd. Ook complimenten aan collega Breedveld die inderdaad toch wel als eerste indiener 
ervoor heeft gezorgd dat er een hele brede meerderheid is voor een motie die verder niet wordt 
uitgewerkt, maar dat terzijde, maar toch complimenten voor dat succes. En uiteraard ook dank aan de 
wethouders en aan de ambtenaren voor het vele goede werk wat ze hebben gedaan. Het debat over 
de GVVP dat heeft plaatsgevonden in de Commissie en wij gaan dat gewoon volledig steunen, 
voorzitter, als Nieuwe Democraten. Maar de motie ontsluiting Tolberg gaan wij niet steunen. Wij zijn 
wel voor ontsluiting van Tolberg maar niet voor deze motie, voorzitter. En de simpele reden is en dat is 
ook precies verwoord door de wethouder in de behandeling in Commissie is namelijk dat er vele 
andere projecten zijn met vele hogere prioriteiten. En zelfs voor de korte termijn activiteiten is er al 
veel en veel te weinig geld dus dan moet je dat er gewoon niet bij willen zetten. Dus vandaar, 
voorzitter, dat wij dat niet gaan steunen. Maar we gaan wel met een motie komen om de partijen die 
het hebben ingediend en gaan steunen om die kleur te laten bekennen. Want als je met elkaar de 
wetenschap hebt dat je voor de korte termijn activiteiten al veel te weinig geld hebt en je gaat er nu 
nog iets aan toevoegen wat ook nog heel veel geld gaat kosten, dan moet je kleur bekennen. Dan 
moet je ook het lef hebben om je inwoners, je kiezers in de ogen te kijken en te zeggen van we 
hadden een grote broek aangetrokken voor die ontsluiting maar we leveren er ook gewoon centen bij. 
En vandaar dat wij met een motie of amendement gaan komen, voorzitter om ook dan daadwerkelijk 
te zorgen dat er dan in ieder geval al een bedrag van 8 ton beschikbaar gaat komen juist voor die 
ontsluiting van Tolberg. Dan kunnen de partijen ook laten zien dat ze het daadwerkelijk menen en niet 
met een motie komen slechts voor de bühne. Voorzitter, we hebben nog wel zelf aangekondigd dat we 
wat willen met de ontsluiting maar dan heel specifiek kijkend naar de Heerma van Vosstraat waar wel 
een aantal mogelijkheden liggen om onder de A58 door te gaan. En ook de wethouder heeft in zijn 
schriftelijke brief daarop gewezen wat dat voor positieve mogelijkheden zou kunnen hebben. En zeker 
moet GroenLinks dat buitengewoon aanspreken omdat het namelijk het fietsverkeer uitermate goed 
gaat faciliteren. Dus dat gaan wij in ieder geval ook indienen, voorzitter. Dan nog even over de 
problematiek, heel specifiek, misschien heel klein maar toch, de Sportstraat. Dat is een heel klein 
straatje, dat is eigenlijk bedoeld als een straatje voor het, het, ja beetje het woonverkeer, de mensen 
die daar wonen, maar het is gewoon een doorgaande route geworden. En met al die bochten die 
daarin zitten, is dat inderdaad een hele gevaarlijke situatie. Het is ook een situatie die weinig 
doorstroming genereert. En ik wil dan toch ook vragen bij deze aan de wethouder om daar eens een 
keertje goed naar te gaan kijken hoe we dat kunnen gaan optimaliseren. Dan heb je in ieder geval met 
weinig geld heb je dan wel een betere ontsluiting zoals meneer Breedveld dat zo graag heeft voor de 
Tolberg. Overigens ik woon zelf nu al vijftien of twintig jaar in Tolberg, ik woon in het gedeelte 
Weihoek, mijn ouders wonen in het gedeelte Tolberg zelf en ik kan u verzekeren dat noch mijn ouders 
noch ik ons ooit hebben opgesloten gevoeld in Tolberg. Nooit. We stonden wel eens een keer voor 
een trein stil, maar verder, voorzitter, dan heb je even twee minuten geduld en dan kun je weer verder. 
Ook wethouder Lok kan, denk ik, dat wel beamen, dat hij nog nooit opgesloten is geweest in de wijk 
Tolberg. Voorzitter de moties, het amendement overigens van Partij van de Arbeid samen met de 
andere fracties, uiteraard zijn wij daar mede indiener van. Dan de motie, of eerst de amendementen, 
voorzitter. 
 
De VOORZITTER: U heeft twee concepten. 
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De heer SCHIJVENAARS: Ja, ik heb twee concept-moties, ja precies. De optimalisering ontsluiting 
Tolberg, die heb ik net toegelicht, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer SCHIJVENAARS: En het dictum van de motie, GVVP optimalisering ontsluiting Tolberg luidt: 
Het college van B en W te verzoeken in 2016 een verkennend onderzoek te laten plaatsvinden naar 
de haalbaarheid en betaalbaarheid van verbetering doorstroming verkeer Sportstraat, Boerhaavelaan 
en de eventuele aanleg van een fietstunnel tussen Heerma van Vosstraat en Wouwseweg. En gaat 
over tot de orde van de vergadering.  
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 2 en heet “Optimalisering ontsluiting Tolberg”. 
 
De heer SCHIJVENAARS: En dan de laatste motie voorzitter, met betrekking tot het GVVP. 
 
De VOORZITTER: Momentje, meneer Raggers op dit punt een interruptie voor de heer Schijvenaars? 
Ga uw gang. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Als de andere partijen worden opgeroepen om geld toe 
wijzen voor de ontsluiting van Tolberg dan hoor ik ook graag waar u het geld vandaan haalt voor uw 
moties en amendementen.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Da’s een goede vraag, voorzitter en dat staat ook netjes verwoord in de 
motie. De reservering ontsluiting Tolberg, voorzitter, ik heb net al toegelicht in mijn betoog dat je 
uiteindelijke ook in de politiek moet je keuzes maken en je moet zeker je eigen inwoners en kiezers 
niet voor de gek houden, dus je moet geen beloftes doen waarvan je nu al weet dat ze achter aan de 
achterste mem komen te hangen en dat je dus uiteindelijk daar niets mee bereikt. Constaterende dat 
het aangenomen GVVP, daar ga ik even van uit bij deze motie, voorzitter, alleen al voor het realiseren 
van een deel van de korte termijn opgave een budget vereist van vele, vele miljoenen euro’s. 
Overwegende dat met het aangenomen nog aan te nemen amendement van CDA, Roosendaalse 
Lijst, D66, Partij van de Arbeid, VDD, VLP en inmiddels ook GroenLinks van Tolberg dat is 
toegevoegd aan de korte termijn opgaven. Van mening zijnde dat hiermee het benodigde budget voor 
de Mobiliteitsagenda bovenop de eerder genoemde korte termijn opgaven hiervoor met minimaal 
miljoenen zal moeten worden verhoogd een geloofwaardige politiek vereist dat bij besluiten door de 
gemeenteraad voor specifieke plannen deze gestaafd moet worden van bijbehorende budgetten voor 
realisatie. Besluit: Dat er een reservering ontsluiting Tolberg wordt gevormd en hierin een eerste 
storting wordt gedaan van euro 800.000 zijnde het nog te bestemmen overschot van de 
Programmabegroting 2016, die eraan zit te komen.  
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 3 en heet “Reservering ontsluiting Tolberg”. En de 
heer Breedveld heeft een vraag aan u. 
 
De heer BREEDVELD: Ja, bedankt, voorzitter. Ik was natuurlijk verschrikkelijk verrast, bedankt voor 
de complimenten meneer Schijvenaars erg gewaardeerd. Maar ik was ook wel heel erg verbaasd. Ik, 
ik zag uw moties en ik dacht wat gebeurt me hier nu. Want ik dacht van ja u gaat een motie indienen 
over de ontsluiting Tolberg met reservering. Ik denk nou dat is, dat lijkt wel heel op hetgeen wat ik in 
de eerste Commissie heb bijgedragen. Maar u zegt weleens tegen de wethouders even tot mijn 
daadwerkelijk vraag komen, u zegt weleens tegen de wethouders kijk die band er eens op terug. En 
dat heb ik vanmorgen maar eens gedaan. Ik heb de Commissies eens teruggelezen dus ik heb de 
heer Schijvenaars ingetypt, dat kan heel netjes en dan zie je uw bijdrages en dan heb ik even wat 
citaten uit uw bijdrages uit de Commissie ten opzichte van de moties die u nu indient. U zegt als wij 
kijken naar het GVVP is dat een uitwerking over de wat-vraag. De hoe-vraag, die komt aan de orde in 
de Mobiliteitsagenda. Hier zit uiteraard ook de financiering aan vast. Het zijn uw eigen woorden. 
Alleen reageren op de wat-vraag, ik ga alleen reageren op de wat-vraag en niet op die van de 
financiering die komt later wel in de Mobiliteitsagenda aan de orde, dat is uw eigen citaat. Daarbij  
gezonde politiek dat is het verleden loslaten, kijken wat nu realistisch is en daar het beste van maken. 
We zouden de ontsluiting Tolberg heel graag zien, maar het is geen haalbare kaart. U en daar 
bedoelde u mij mee CDA, de CDA-fractie die strooit inwoners zand in de ogen door te zeggen van we 
gaan er wel aan werken, we gaan ervoor sparen. Dat, voorzitter, zei u is pas de bevolking voor de gek 
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houden. Nu komt u met deze motie waarin u gaat sparen voor de ontsluiting Tolberg en waarin het 
dus eigenlijk toch gaat hebben over de financiering. Ik begrijp niet wat de verhouding is tussen uw 
eigen uitspraken en hetgeen wat u gaat indienen. En daar wilde ik graag verduidelijking in. 
 
De VOORZITTER: Dat is de concrete vraag. De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Ontzettend fijn te horen, dat u één van de velen 
bent die regelmatig de band terugkijkt en beluistert. Ik hoop dat u genoten heeft. Wat u aangeeft de 
citaten die zijn volledig waar. Ik heb inderdaad ook heel duidelijk gemaakt van je hebt gewoon op dit 
moment de wat-discussie en vervolgens krijg je dan de hoe-discussie. Dat is waar en daarom heb ik 
ook juist in die Commissie mijn uiterste best gedaan om u te overtuigen, ja wat haalbaar en wat 
betaalbaar is. U bent vervolgens gewoon blijven volhouden dat zelfs een ontsluiting van Tolberg om te 
gaan onderzoeken dat dat haalbaar en te zijner tijd ook wel betaalbaar zou zijn. Wethouder Lok heeft 
keer op keer uitgelegd dat er wel heel andere prioriteiten zijn die veel belangrijker zijn. Hij noemde 
specifiek en herhaaldelijk de Leemstraat. Als je dat met elkaar ook wil dan moet je dus daarop gaan 
focussen. Wat u nu doet is eigenlijk een, met een motie komen, of met een amendement komen om 
de opgave verder te vergroten. We wisten met elkaar al dat de hele GVVP al onhaalbaar is, want als 
je terugkijkt de afgelopen jaren dan hebben we daar ook heel weinig van gerealiseerd. Dat weten we 
met elkaar, dus in die zin meer een soort ja geheugensteuntje van wat zouden we misschien willen 
gaan doen met elkaar. En nu gaat u dat nog ongeloofwaardiger maken dat is zeg maar ten aanzien 
van de wat- en de hoe-vraag. Als je dan zegt van u gaat dan in uw eigen betoog melden van over de 
financiering gaan we het daarna wel hebben, dan heeft u ook weer volledig gelijk. U heeft goed 
geluisterd u heeft goed geciteerd, dank daarvoor. Maar wat ik wil doen met deze motie is juist 
illustreren hoe geloofwaardig je moet zijn als lokale politiek. Je kunt niet met droge ogen de 
samenleving blijven vertellen van we komen met hele mooie plannen. Een ander voorbeeld is een 
voorbeeld het voorstel van de heer Verhoeven over de ontsluiting van de Willem Dreesweg speelt ook 
niet mee… 
 
De VOORZITTER:  Meneer Schijvenaars het is geen zelfstandige termijn… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja maar ik geef even… 
 
De VOORZITTER: Het is slechts… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Antwoord… 
 
De VOORZITTER: Ja, maar u gaat meneer Verhoeven erbij halen en straks weet ik wie… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Nee, nee, voorzitter… 
 
De VOORZITTER: Nee, even concreet… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Het gaat om… 
 
De VOORZITTER: Even concreet op de vraag van de heer Breedveld, want anders wordt het te 
wijdlopig. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, het is een hele terechte vraag want het gaat hier over iets heel 
erg belangrijks. Het gaat hier over de geloofwaardigheid, de geloofwaardigheid van de politiek. Dat 
stellen we hier met elkaar ter discussie. En wat u doet met uw mede indieners is feitelijk geen goede 
dienst bewijzen aan onze geloofwaardigheid. Want mensen gaan dan vervolgens aan ons vragen en 
wanneer komt dan die betere ontsluiting. En wat zeggen we dan, ja het staat in het GVVP. En als je 
dan echt vindt, echt vindt met al die indieners hoe ontzettend belangrijk het is dan dwing ik u met deze 
motie om kleur te bekennen, dan moet u ook zeggen van we hebben de grote broek aangetrokken en 
nu gaan we ook de centen erbij leveren. We gaan nu ook het geld vastleggen zodat die ontsluiting er 
daadwerkelijk gaat komen. 
 
De VOORZITTER: Ja, punt. En nog een hele korte, want meneer Yap wil ook nog interrumperen. 
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De heer BREEDVELD: Ik zal het heel kort houden. Voorzitter, het is eigenlijk de wereld op zijn kop 
want er ligt een amendement met vele indieners waar we puur zeggen we gaan aan de korte termijn 
opgaven de ontsluiting toevoegen, hebben het niet over geld. Er ligt een motie van u zijde waar u 
praat over geld. Dus als we het over geloofwaardigheid hebben volgens mij is het volstrekt helder.  
 
De VOORZITTER: Dit is geen vraag maar een opvatting, dus hoeft u niet op te reageren. Meneer Yap 
interruptie nog aan de heer Schijvenaars. Ja, nee, het is zo 21.00 uur. Ja. Meneer Yap. Ja. 
 
De heer YAP: Voorzitter, kan de, kunnen de Nieuwe Democraten wellicht toch overwegen om die 
motie over het geld op zak te houden, want dat komt wel bij de Mobiliteitsagenda. Daar kunt u dan ook 
voorleggen aan de partijen of ze geld ervoor over hebben, da’s één. En tweede vraag, voorzitter, u 
woont in het chique gedeelte van de Tolberg, de Weihoek zullen we maar zeggen. U zegt, u zegt in 
uw betoog ik voel me nooit opgesloten in die wijk, maar u pleit wel voor een motie waarin u eigenlijk 
vraagt voor een betere ontsluiting. Dat rijmt toch niet echt met elkaar.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, als je met elkaar kijkt naar hoe zaken in Roosendaal zijn 
verbonden met elkaar dan is Roosendaal niet echt de meest handige gemeente om van A naar B te 
komen. Op het moment dat ik vanuit de Weihoek, een wijk waar ook hele gewone mensen wonen 
overigens niet alleen maar de chique elite waar u het dan weer over heeft, ja bedoel één van mijn 
buurtgenoten is werkzaam als bode hier bij de gemeente Roosendaal, dus dat is gewoon een hele 
fijne kerel… 
 
De VOORZITTER: Meneer Schijvenaars, even to the point, even to the point, kom. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter en als je dan vraagt, als je dan vraagt aan mij over die 
ontsluiting, je kunt altijd op zoek gaan naar optimalisering van de mogelijkheden. En wat wij 
constateren is dat de Sportstraat dat dat inderdaad een straat is die niet geschikt is voor de 
verkeersvraag en voor het verkeersaanbod. En daarvan zeggen ook ambtenaren dat dat inderdaad 
wat onhandig is. Dus wij vragen hierin van ga er daar dan goed naar kijken om te kijken of je daarmee 
al kunt gaan optimaliseren. En al heel veel jaren geleden, ik meen dat de credits ook toekomen aan 
de fractie van GroenLinks die als eerste zijn gekomen met het idee om te komen tot een extra tunnel 
onder de Wouwseweg in het verlengde van de Heerma van Vosstraat. En dat zou alleen maar 
betekenen dat daarmee het fietsverkeer verder wordt geoptimaliseerd. Dat is hetgeen wat wij vragen, 
we zeggen niet van het moet er komen. We zeggen alleen maar van kijk eventjes wat daarvan de 
mogelijkheden zijn. Niks meer en niks minder, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u zeer. Dan is dit van de zijde van de raad de eerste termijn. En dan kijk ik 
even naar de wethouder, wethouder Lok namens het college in eerste termijn met ook even een 
reactie op de ingediende amendementen en moties. Ga uw gang, wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Voorzitter, dank u wel. Ik, ik ben er buitengewoon op gespinst om toch vanavond u nog 
een besluit te laten nemen op dit plan, dus ik ga het uitermate kort houden. In de Commissie is 
volgens mij alles gezegd en ik heb vandaag voor een deel wel de herhaling gehoord. Maar dat ga ik 
niet doen. Veel van u hebben een opmerking gemaakt over Tolberg. En ik ga niet in of ik me 
opgesloten voel of niet, ik voel me nooit ergens in opgesloten dus dat treft. Maar dat is een 
amendement en ik heb ook in de Commissie al gezegd, als u dat indient dan het college zou het willen 
overnemen maar ik denk dat het krachtiger is als u gewoon stemt. Over het vervolg na het GVVP komt 
de Mobiliteitsagenda ik ga er even vanuit dat Tolberg eraan wordt toegevoegd dan hebben we straks 
18 opgaven. In de Mobiliteitsagenda worden die dan alle 18 enigszins uitgewerkt, want we gaan niet 
al die 18 opgaven tot in detail doen. Soms is het een onderzoek en soms is het wat verder. Als het 
gaat over Tolberg is het wat eenvoudiger, want dan kunnen we nog eens kijken naar het rapport wat 
eerder is gemaakt om dat te actualiseren, dat schiet dan een beetje op. We gaan drie, we willen drie 
scenario’s maken, dan kunt u kiezen voor een scenario of u kunt ze door elkaar husselen. Dat is 
vervolgens aan u. En het financiële proces dat komt voor een deel aan de orde bij de 
Mobiliteitsagenda, want dan komen er ook wat meer concrete getallen bij. Een aantal van u en dat 
heb ik in de Commissie, heb ik in de Commissie ook gehoord en toen ook de ambtenaren ook bedankt 
en zij hebben inderdaad een prachtig stuk werk geleverd en ik wil ze ook op deze plek nog wel 
bedanken voor hun inzet en dat het zo’n prachtig, helder, leesbaar document is geworden. 
Bereikbaarheid Tolberg daar heeft iedereen wat over gezegd. Aanpak, ja, vervoer kwalijke stoffen, ja 
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dat kom ik zo nog wel even op terug bij, bij de amendementen of de moties. Keuzes maken, ja. Ja. U 
gaat straks over het geld, want zo werkt dat bij het GVVP, dus u moet daar straks keuzes in maken, 
wat doen we wel maar goed dan komen ze eerst op een rijtje en dan komen ze op een orde dan kunt 
u dat doen. En meneer Boons kijkt wel uit naar de Mobiliteitsagenda en u heeft gelijk het wordt heel 
spannend, het wordt net zo’n mooi stuk, gaan we proberen, als wat we nu hebben. Dat gaan we doen. 
Ja, ik denk dat het nu slimmer is om even de amendementen en moties, want het algemene deel ik 
bedoel u heeft voor een groot aantal dezelfde opmerkingen of accenten gelegd. Amendement 1 over 
de ontsluiting van Tolberg heb ik denk ik al gezegd wat ik wilde zeggen. Het amendement BTB-proof 
ja het is buitengewoon sympathiek, maar de truc was wel heel erg doorzichtig door fietsers en 
binnenstad in één amendement te noemen en u weet het college is geen voorstander om fietsroutes 
over de Nieuwe Markt, dat kan ook niet want je mag vanaf het Busstation al het Roselaarplein niet op, 
dus dat moet je niet doen. Je kunt over de Markt fietsen en je kunt achter de Torenstraat, die zat 
toevallig, toevallig niet in de enquête van de PvdA, maar ja dat zal een vergissing zijn geweest… 
 
De heer YAP: Voorzitter… 
 
De heer LOK: En verder zou ik zeggen de… O. 
 
De VOORZITTER: Ja, interruptie van de heer YAP. 
 
De heer YAP: Een beetje vervelende opmerking van de wethouder, ik lees helemaal nergens in het 
amendement Nieuwe Markt ook niet de Torenstraat, u had daar in de Commissie blijkbaar al een 
aanzet gegeven richting uw fractievoorzitter van de VVD Roosendaal. Maar nogmaals hier staat 
slechts zoals bijvoorbeeld op routes van, naar en door de binnenstad de Nieuwe Markt, voorzitter, lees 
ik nergens in terug. 
 
De heer LOK: Nou, van, naar en door de binnenstad kan al dus dat hoeft u dan niet meer over te 
nemen, zou ik u kunnen adviseren. Als het partners de RoGeP betreft die heeft overigens ook 
deelgenomen in de participatie bij de discussies over het GVVP daar hebben ze hun inbreng ook 
geleverd in dit geval, in alle gevallen en overigens bij allerlei andere onderwerpen als het gaat om 
aanleg, constructies denkt de RoGeP altijd met ons mee en krijgt alle informatie alle tekeningen, zodat 
ze de gemeente goed kunnen adviseren. Dus als ik u raad een suggestie mag doen, dan zou ik dit 
amendement niet steunen. De GVVP, de Willem, doortrekken, de doortrekking van de Willem 
Dreesweg. Ja, we hebben hem niet meer opgenomen en dat had een reden. Er is inderdaad heel veel 
onderzoek naar verricht, maar de conclusie was ook wel, dat was in 2008 al dat er een toename op de 
Flintdijk te verwachten valt volgens het verkeersmodel. En dat is natuurlijk niet hard maar dat is een 
prima model, dat het verkeer met zo’n 35 tot 30% toeneemt op de Flintdijk. En u weet allemaal dat dat 
daar nu al heel druk is en dat de bewoners van de Flintdijk zich nu ook roeren al omdat ze vinden dat 
het te druk is en te veel en te hard en nou van alles en nog wat. En ook het bewonersplatform van 
Kortendijk is tegen de doortrekking. Ik wil het u maar meegeven raadsleden als u daarover uw stem 
moet uitbrengen. Amendement 4 de dedicated goederenspoorlijn, ja dat is een buitengewoon 
sympathiek amendement, maar om nou een plan van aanpak op te stellen daar is het college niet een 
groot voorstander van. In de Commissie hebben we het erover gehad dat raadsleden hun eigen 
partijen of als raad in zijn totaliteit naar de Tweede Kamer een brief zouden kunnen schrijven, daar 
hoef ik volgens mij niet een plan van aanpak voor op te stellen dat de raad een brief schrijft, volgens 
mij kunt u dat heel goed zelf. En toewerken naar de uiteindelijke uitvoering dat klinkt toch als een soort 
resultaatverplichting binnen die tien jaar. Ja ik moet u toch zeggen dat dat niet realistisch is, maar dat 
heb ik in de Commissie ook al gezegd. De Staatssecretaris was daar heel helder over in allerlei 
eerdere studies zouden er in 2020 rond de 100 goederentreinen kunnen rijden. En geconcludeerd 
werd toen al dat die aantallen onvoldoende reden gaven om aanleg van een geheel nieuwe spoorlijn 
te heroverwegen. Omdat nogmaals die bestaande spoorlijn in het basisnetspoor er voldoende 
geschikt is en ook voldoende veilig. Inmiddels zijn die aantallen nog fors naar beneden bijgesteld, dus 
ja de aanleiding om überhaupt heel veel geld te investeren voor een spoor bij een baan waar relatief 
weinig treinen over rijden, ja dat gaat het Rijk niet halen, hoe hard we er ook aan trekken. Overigens 
blijven we natuurlijk wel op allerlei andere plekken er wel over roepen. Ik was vanmiddag bij de spoor, 
bij ik moet altijd even denken hoe het ook alweer heet, bij de Ontwikkelagenda Spoor HOV en nog wat 
van de Provincie die gaan zo’n Ontwikkelagenda opstellen en daar hebben we natuurlijk onze 
dedicated spoorlijn opnieuw weer ingebracht maar of die het haalt, die kans is weer heel klein. Want 
ook de Provincie kent de informatie over aantallen en denk ook niet dat het, maar we blijven het 
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proberen. Meer kunnen we niet op dit moment. De moties. Motie 1 over de vragen in de 
bewonersenquête dat lijkt ons, dat lijkt het college geen probleem die kunnen we meenemen. De 
optimalisering ontsluiting Tolberg van motie nummer 2, ja om nou in 2016 een onderzoek te doen. Ik 
kan u vast vertellen dat het college dat niet voorstaat om dat te doen en ik zal u vertellen waarom. We 
gaan een Mobiliteitsagenda opstellen, daar gaat de raad een besluit over nemen en we gaan die 
dingen onderzoeken die in de Mobiliteitsagenda door de raad zal worden aangenomen. Daar gaan we 
aan beginnen en niet aan onderwerpen die niet op de Mobiliteitsagenda staan. Tenslotte motie 
nummer 3 over geld. Ja u gaat uiteindelijk over geld, maar volgens mij is het te vroeg want de 
Mobiliteitsagenda moet nog komen dat is één. En in de tweede plaats als het over geld gaat past dat 
misschien meer in een begrotingsdiscussie en volgens mij komt die ook binnenkort. Maar nogmaals ik 
zou eerst de Mobiliteitsagenda afwachten voordat u er verder wat aan doet. Voorzitter, ik denk dat ik 
alles ben langsgelopen. 
 
De VOORZITTER: Ja, dat denk ik ook. Dank u wel, wethouder. Van de zijde van de tweede termijn 
van u raad noteer ik in elk geval de heer Van Poppel. De heer Van Broekhoven? 
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Is het misschien mogelijk om even heel kort te schorsen, twee 
minuutjes? 
 
De VOORZITTER: Eén minuut. 
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Eén minuut? 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De VOORZITTER schorst de vergadering voor één minuut. 
 
De VOORZITTER heft de schorsing op en hervat de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Dames en heren, de minuut is over, althans voorbij en dat betekent dat wij de 
vergadering voortzetten. Ik kijk even naar de heer Van Broekhoven of de schorsing iets heeft 
opgeleverd in termen van ingediende moties of amendementen. Ga uw gang. 
 
De heer VAN BROEKHOVEN: U bedoelt voor de tweede termijn?  
 
De VOORZITTER: Nee, maar als, als u nu iets wat we voor de tweede termijn dan maar dan met ons 
allen kunt delen, dan kunt u nu even dat heel kort vanaf u plaats aangeven. 
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Nee, daar kom ik zo op terug. 
 
De VOORZITTER: U komt daar op terug… 
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Kom ik zo op terug. 
 
De VOORZITTER: U komt daarop terug in uw eigen termijn. Dat is prima. Ik begin dan bij de heer Van 
Poppel van de SP en dan loop ik daarna wel de sprekers in eerste termijn af of  zij nog behoefte 
hebben aan een tweede termijn. Meneer Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: Dank u wel, voorzitter. Het GVVP, het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan 
hebben we bestudeerd en het was voor ons een mooi overzicht van korte termijn doelen die te 
realiseren zijn en zo hebben we het ook gelezen. We konden ons dan ook vinden met de mededeling 
dat de ontsluiting van de Tolberg niet tot die doelen hoorde hoe graag we het ook hebben. Want wat 
veel belangrijker is en wat dan nog verder in de Mobiliteitsagenda staat of zal komen te staan is dat de 
huidige wegen zoals die er zijn, de kwaliteit van de fietspaden, de buitenwegen, de bermen in het 
buitengebied. U kunt een heel lijstje kunt u vast nog wel herinneren, dat daar ook geld naartoe moet 
gaan. En dat past binnen de doelen zoals die nu in het GVVP staan past dat precies er in. En de 
ontsluiting van Tolberg nogmaals het is leuk, het is nodig, we zijn, we hebben in 2011 waren we zeker 
ook voor maar ook met de hoop dat landelijk en provinciaal daar dezelfde noodzaak aan toegevoegd 
werd. Dat is helaas niet. En moeten we dan daaraan vast blijven houden. Het lijkt ons niet realistisch 
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en dan kun je betere keuzes maken zoals ze in het GVVP staan voorgelegd, waaronder de 
Leemstraat zoals die genoemd is. Waaronder inderdaad een betere, een goede fietsverbinding door 
en naar de binnenstad zoals dat ook in het amendement van GroenLinks naar voren wordt genoemd. 
Kortom, voorzitter, het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan zoals dat nu is opgesteld daar kunnen 
we ons mee vinden. 
 
De VOORZITTER: Dank u zeer. Ik loop even de sprekers af in eerste termijn. De heer Raggers 
behoefte aan een tweede termijn? 
 
De heer RAGGERS: Zeker, meneer de voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dan, ga uw gang. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik de wethouder bedanken voor de 
toelichting over het vervolgproces, misschien kunnen we het ook kwijt op de website van Roosendaal 
om het uit te leggen aan onze inwoners. Ik wil even langs de amendementen gaan en de moties. 
Amendement 1 ontsluiting Tolberg van de Roosendaalse Lijst en D66 en CDA vinden we uiteraard 
briljant, die steunen we. Het amendement 2 GVVP BTB-proof is mede ingediend door D66. Het 
amendement 3 doortrekken Dreesweg dit zien we als een doelgerichte oplossing voor een mogelijk 
probleem en die zoals de wethouder ook al aangeeft ook kan leiden tot problemen elders. In de 
Commissie hebben wij aangedrongen op een onderzoek naar de gehele integrale ontsluiting van Zuid-
Roosendaal. En volgens ons is het beter om daarop aan te sturen. Dan de voor ons zeer belangrijk 
amendement 4 de dedicated goederenspoorlijn, die hebben we ook mede ingediend. Ik ben toch een 
beetje teleurgesteld, weer, wederom net als in de Commissie naar aanleiding van de reactie van de 
wethouder. Twee dagen geleden in BN DeStem stond een artikel over Bergen op Zoom dat de fracties 
daar aandrongen bij het college van B en W om in Den Haag en ProRail te blijven lobbyen voor 
verbetering en daar hun burgemeester en wethouder een stuk pro-actiever. Wij denken dat 
samenwerking machtiger maakt met de gemeenten noord van ons maar ook zeker de gemeenten ten 
westen van ons. Dan de moties. Motie 1 van GroenLinks vindt D66 logisch en terecht en die dienen 
we graag mede in. En dan motie 2. Ik zit al anderhalf in de raad en ik ben er toch weer ingetuind. Als 
ik vraag waar de heer Schijvenaars het geld vandaan haalt voor deze motie zegt hij tegen mij het staat 
in de motie. Ik ben zo naïef om dat te geloven, ik ga rustig zitten. Ik ga die motie nog eens nalezen en 
verdraaid het staat er gewoon niet. Dat vind ik toch wel echt heel jammer van de heer Schijvenaars, 
die steunen we dus niet. En motie 3 is vervolgens een hele flauwe motie en daar wil ik niet meer van 
zeggen dan dit. Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Raggers. Kijk ik naar meneer Hertogh van de fractie van de 
VLP. 
 
De heer HERTOGH: Voorzitter, dank u wel. Zoals in de eerste termijn al aangegeven willen we kracht 
zetten bij het amendement van het CDA en de andere partijen, daarmee geven we aan ook om de 
snelheid vanavond in te winnen om alle amendementen en moties betrekking hebbende op de 
ontsluiting Tolberg dat we die andere, geen van alle zullen steunen. Wel willen nog even de 
opmerking maken dat de Leemstraat hoog op het verlanglijstje staat van het VLP en we zullen dan 
ook bij de Programmabegroting komen met een amendement om daarvoor geld vrij te maken. Voor de 
rest heeft de VLP geen amendementen en moties. Wat betreft het amendement van de Partij van de 
Arbeid beter, toegankelijk, bruikbaar die zullen wij dus niet steunen als VLP, voorzitter. Het moge 
duidelijk zijn rolstoelers, scootmobielen mogen zelfs in de Roselaar rijden, zelfs bij Albert Heijn mogen 
ze binnenkomen en daar rijden. En als we het dan hebben over doven en slechthorenden die hebben 
ons inziens overal voorrang, maar fietsers en scooters horen niet in het winkelhart thuis. Wel van en 
naar de binnenstad, maar niet door de binnenstad, dat is ons principe en onze overtuiging voor de 
binnenstad. En daarom zullen we dat amendement niet steunen. Het amendement dedicated 
goederenspoorlijn, omlegging A58. Voorzitter, hier hadden we het 20 jaar geleden al over en ik denk 
en over 10 jaar spreken we er nog over. Het is een heel sympathiek amendement, wat we dan zeker 
ook zullen steunen. En als laatste de motie van GroenLinks wat betreft de verkeersoverlast in de 
wijken. Ja, voorzitter, vragen staat vrij.  
 
De VOORZITTER: Zo is het, dank u wel meneer Hertogh. Dan ga ik naar de heer Van Broekhoven. 
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De heer VAN BROEKHOVEN: Dank u wel, voorzitter. We zullen nog even kort de amendementen en 
moties langslopen. Amendement 1 duidelijk. Ik hoop dat we hier desondanks, ondanks de discussie 
unaniem ik kunnen zijn. Amendement 2 BTB-proof ja al gezegd het is goed om te zorgen voor mensen 
met een beperking wat er zeg maar ook wel in zit maar in dit  specifieke amendement zien wij geen 
meerwaarde, zullen wij ook niet steunen. Amendement 3 doortrekken Dreesweg steunen wij ook niet. 
Aangezien het volgens ons maar ook volgens de wethouder al eerder is aangegeven dat het probleem 
tot problemen zal leiden op andere plekken. Amendement 4 de dedicated goederenspoorlijn we 
begrijpen de zorg heel goed maar we zien niets in het extra huiswerk geven aan de wethouder in de 
vorm van een plan van aanpak omdat de vrees is dat er anders niets zal gebeuren. En zoals mevrouw 
Koenraad al aangaf, samenwerken met raden kan altijd er is ook geen amendement voor nodig. Motie 
1 de vragen verkeersoverlast GroenLinks opnemen in de enquête, daar kunnen wij ons prima in 
vinden. Motie 2 de totale ontsluiting, zit eigenlijk al opgesloten in het amendement 1 om de ontsluiting 
integraal naar de korte termijn opgaven te krijgen. Die steunen we dus niet. En motie 3 is een 
bijzondere die steunen wij ook niet. Het is heel bijzonder dat de Nieuwe Democraten wel geld willen 
reserveren voor een plan waar ze zelf niet in geloven, over geloofwaardigheid gesproken. Dank u wel, 
voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik kijk naar de heer Yap. Geen behoefte aan een tweede termijn. 
Meneer Breedveld? Ga uw gang. 
 
De heer BREEDVELD: Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag ook even de ingediende amendementen en 
moties doorlopen. Amendement 1 lijkt me duidelijk. Amendement 2 vinden we sympathiek maar niet 
eens een keer sympathiek maar gaan we mee ondersteunen. Dus we lezen het wel zo dat het gericht 
is op een lichamelijke beperking. Dus niet inderdaad fietsers in het algemeen en dat die route maar 
gewoon op mensen met een lichamelijke beperking, dus als we dat zo kunnen lezen zijn we voor. 
Amendement 3 is net besproken in de raad dus daar gaan we niet voor stemmen. Amendement 4 dat 
is ook sympathiek maar daar willen we ook signaal afgeven voor samenwerking, dus een plan is 
prima. We vinden voor 1 januari alleen heel kort dag, dus 1 januari is natuurlijk nog maar, is wel heel 
kort om daar een plan voor te maken maar dat gaan we ook ondersteunen. De motie van GroenLinks 
over de bewonersenquête is natuurlijk prima, ondersteunen we ook. En motie 2 en 3 ondersteunen we 
niet. Dank u wel, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Breedveld. Ik kijk naar de heer Boons. De heer, heer, ja Van 
Wezenbeek, ja. Wie is die man die het vlees snijdt?  
 
De heer VAN WEZENBEEK: Hoe heet ie ook alweer, klopt ja. Nou meneer Boons heeft aan mij 
gevraagd, wij zijn een gehandicapte fractie vanavond, meneer Boons heeft mij gevraagd ik ben zo 
onder de indruk van mijn derde maiden speech doe jij nou even de amendementen en moties, dus 
vandaar dat ik hier nou even staan. En ik zal kort zijn want we moeten toch verder met de 
Commissievergadering waar meneer Breedveld straks het voorzet gaat doen, dus spannend genoeg. 
Amendement 1 mee eens, staan we zelf onder. Amendement 2 heb ik in de wandelgangen 
geprobeerd meneer Yap te over halen om daar iets met fietsers te gaan doen. Want er staat 
taalkundig iets wat volgens mij niet klopt, hij bedoelt wel fietsers waarschijnlijk met een handicap staat 
er niet bij. Als het zou gaan om fietsers met een handicap zouden we zeggen we zouden hem wel 
kunnen steunen. Ik ben het helemaal eens met meneer Hertogh die verwoord het eigenlijk ook een 
beetje, die fietsers die moeten daar niet komen en dus er staat niet fietsers met een handicap. Dus wij 
kunnen het zeker niet steunen op deze manier. Ook amendement nummer 3 zullen we niet mee 
instemmen 4 ook niet. En numero, de moties kom ik dan bij toe waar meneer Lok heeft gezegd en die 
motie zullen we voor ons geen bezwaar daar gaan we iets mee doen dus ook die zullen we wel 
steunen. En dan komen we bij motie numero 2, zullen we ook niet steunen. En motie numero 3, dat is 
geen geld voor en meneer Schijvenaars begrijp ik kunnen we ook niet mee instemmen, wij letten op 
de centjes dat weet u wel meneer Schijvenaars, dus kunnen we zeker niet mee instemmen. Dat was 
het meneer de voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Wezenbeek. Ik kijk naar de heer Verhoeven, tweede termijn.  
 
De heer VERHOEVEN: Voorzitter, dank u wel. Amendement Tolberg daar staan wij zelf onder. Het 
amendement BTB-proof u geeft aan alle verkeersdeelnemers en -gebruikers van de openbare ruimte, 
ja daar behoort dus alles bij dus ook, ook het gemotoriseerd vervoer, auto’s enzovoort het verhaal van 
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de wethouder over de fiets in de binnenstad dat onderstrepen we dus die gaan we dus niet steunen. 
Willem Dreesweg is voor ons een duidelijk verhaal. Het gaat wel om totale ontsluiting over Zuid-
Roosendaal in de toekomst, heel belangrijk. En de wethouder spreekt wel van ja over de 
verwachtingen die geen realiteit zijn. Dus ik wil nogmaals zeggen van heel belangrijk om dit wel in het 
GVVP op te nemen, lange termijn. We kunnen er over nadenken en opnieuw in onderzoek brengen 
om te kijken want het ligt er wel daar. Alles is in voorbereiding, wat gaan we er dan mee doen. Dus het 
gebied daar moet dan waarschijnlijk op een andere manier ontwikkeld worden als we het van de 
agenda willen afhalen en wij willen dat dus niet, wij willen het op de agenda laten. Dus bij deze. 
Amendement goederenspoor. Ja waarom de aanvulling op de goederenspoorlijn het college is hier 
volop mee bezig en dat moet je niet gaan forceren met dit amendement, dus hier stemmen ook tegen. 
De motie van de bewonersenquête die zullen we voor stemmen. En de twee andere moties, 2 en 3, 
Tolberg ja tegen, dat is nu geen prioriteit en de ontsluiting het geldbedrag dat is helemaal niet aan de 
orde. Dank je wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel meneer Verhoeven. Mevrouw Koenraad geen behoefte aan een 
tweede termijn. De heer Schijvenaars? Geen behoefte aan een tweede termijn. Wethouder, ik geloof 
niet dat er een tweede termijn nodig is van de zijde van het college. Dat betekent dat wij toe zijn aan, 
aan besluitvorming. En dan gaan wij eerst stemmen zo u weet over de amendementen. Als eerste 
breng ik in stemming het amendement nummer 1 en dat gaat over de ontsluiting Tolberg. Heeft één 
uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf? Meneer Van Poppel? 
 
De heer VAN POPPEL: Ja, voorzitter, hoewel de SP voor is op lange termijn voor de ontsluiting van 
Tolberg acht zij het niet één van de korte termijn realiseerbare doelen, dus kan zij niet instemmen met 
dit amendement.  
 
De VOORZITTER: Akkoord. Anderen nog van u raad. Niemand? Wie is voor amendement nummer 1? 
Daarvoor hebben gestemd alle fracties met uitzondering van de fracties van SP en de Nieuwe 
Democraten. Het amendement is aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Amendement nummer 2 BTB-proof. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring 
vooraf? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor amendement nummer 2? Daarvoor hebben 
gestemd de fracties van Partij van de Arbeid, D66, CDA, SP en de Nieuwe Democraten. We gaan 
even tellen. Met 16 voor en 14 tegen is het amendement aanvaard.  
 
De VOORZITTER: Amendement nummer 3, handelend over de doortrekking van de Willem 
Dreesweg. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf? Dat is niet het geval. Wie is voor 
amendement nummer 3? Daarvoor heeft gestemd de fractie van Partij Verhoeven. Het amendement is 
verworpen. 
 
De VOORZITTER: Amendement nummer 4 Dedicated goederenspoorlijn. Ook hier weer de vraag 
behoefte aan een stemverklaring vooraf? Meneer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, de motie is inderdaad gewoon sympathiek en je kunt er ook met 
argumenten niet op tegen zijn.  
 
De VOORZITTER: Ja, u bedoelt amendement. Ja. Oké. Oké. Anderen nog van u raad in een 
stemverklaring? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor amendement nummer 4? Daarvoor 
hebben gestemd alle fracties met uitzondering van de fractie van de Roosendaalse Lijst, de Lijst 
Verhoeven en de VVD. Dat zie ik goed hé. Dan is dat, ja toch was voor… Dan is het amendement 
aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar het aldus geamendeerde moedervoorstel. Met betrekking tot het 
raadsvoorstel daar nog behoefte aan een stemverklaring vooraf. Nee? Dan gaan wij stemmen. Wie is 
voor het aldus geamendeerde raadsvoorstel? Daar stemt u met z’n allen voor. Daarmee bij unanimiteit 
aanvaard.  
 
De VOORZITTER: Dan hebben we nog een drietal moties. Motie nummer 1 inzake het stellen van 
vragen over verkeersoverlast in bewonersenquête. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op dit 
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punt? Meneer Yap? Nee, dat… Oké. Niemand van u? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor is motie 1, 
in ieder geval meneer Yap en de ja, ik denk als ik het goed zie bij unanimiteit. Dat is het geval.  
 
De VOORZITTER: Motie nummer 2 inzake de optimalisering ontsluiting Tolberg. Eén uwer behoefte 
aan een stemverklaring vooraf? Niemand? Wie is voor motie nummer 2? Voor motie nummer 2 heeft 
gestemd de factie van de Nieuwe Democraten. De motie is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Motie nummer 3. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter? 
 
De VOORZITTER: Motie nummer… Ja? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, ten aanzien van motie nummer 3, wij honoreren het verzoek van de 
fractie van de Partij van de Arbeid en zullen deze motie aanhouden.  
 
De VOORZITTER: Motie nummer 3 is aangehouden. Betekent dat die op een later moment terugkomt 
in het alsdan te voeren debat. Dus motie 3 wordt aangehouden.  
 
7. Sluiting 
De VOORZITTER: Zoals gezegd het is 21.00 uur dus ik sluit nu de raadsvergadering. Wat betreft de 
interpellatie. Driemaal is scheepsrecht het wordt een prachtig moment als je er zo lang op wacht. De 
volgende vergadering beginnen wij zoals afgesproken met het interpellatieverzoek. 
 
De VOORZITTER sluit de vergadering om 21.00 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
22 oktober 2015. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
  


