




Fietsen 
in de 

Binnenstad
“Gastvrij, toegankelijk en fietsvriendelijk”

Gemeente Roosendaal, november 2017



“Lopen en fietsen zijn 

de meest schone en stille manieren om te verplaatsen. 

Het lokale leefklimaat en 

de bereikbaarheid verbetert 

door hier meer op in te zetten. 

Deze focus op duurzame mobiliteit 

wordt concreet vertaald door hier 

prioriteit aan te geven bij 

opgaven en ontwikkelingen 

in de stad en dorpen.” 

(doelstelling uit Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan 2015 – 2025) 
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1. Inleiding
Fietsen is hot. In het ‘Gemeentelijke Verkeer en Vervoersplan 2015 – 2025’ heeft deze 
vervoerswijze een prominente plek. Een van de primaire doelstellingen van dit GVVP 
is het Roosendaalse verkeer en vervoerssysteem te verduurzamen. Fietsen wordt 
gestimuleerd. Begin 2017 is deze ambitie versterkt en bevestigd met de vaststelling 
van de Duurzaamheidsagenda ‘Roosendaal Futureproof’. Fietsen is een duurzame 
basis voor de toekomst van een leefbare en bereikbare stad. De fiets moet een 
volwaardig alternatief zijn voor de auto als het gaat om de snelheid van A naar B. 
Vooral op de korte afstanden, tussen wijken en binnenstad, maar ook tussen dorp en 
stad. 

Voorliggende document focust op fietsen in de binnenstad. Een samenhangend plan 
waarbij –cliché-  de optelsom meer dient te zijn dan de stapeling van losse wensen, 
opdrachten (moties) en ambities. Deze optelsom is verwoord en verbeeld in het 
volgende hoofdstuk ‘Integraal eindbeeld’. De daaropvolgende hoofdstukken 
beschrijven de bouwstenen voor dit integrale eindbeeld.   

FIETSER OP ROSELAARPLEIN. TIJDENS DE MAANDAGMARKT FYSIEK BEPERKT EN FIETSEN 
NAGENOEG ONMOGELIJK

 



2. Integraal eindbeeld
Een aantrekkelijk verblijfsklimaat voor voetganders, jong en oud. Dat is de 
hoofdopgave voor de Roosendaalse binnenstad, en specifieker: het 
winkel-/horecagebied. Onderstaande kaartbeeld geeft op structuurniveau aan hoe 
omgegaan wordt met: fietsen, brommers/scooters en fietsparkeren. 

KAARTBEELD INTEGRAAL EINDBEELD ‘FIETSEN IN DE BINNENSTAD’ + LEGENDA

Aantallen extra nietjes 

Fietsenstalling (gratis, bewaakt, 
overdekt)

Fietsroutes richting centrum



Korte toelichting per thema: 

1- Scooters, brommers en snorfietsen: Deze voertuigen zijn niet toegestaan 
binnen het autoluwe kernwinkelgebied. Met slimme handhaving via camera’s 
worden kentekens (blauwe en gele) van deze voertuigen gelezen en achteraf 
gewaarschuwd of beboet. Voor specifieke gevallen kunnen ontheffingen 
worden verleend.

2- Fietsen door de binnenstad: fietsen in de binnenstad is toegestaan. De fietser 
met een bestemming in de binnenstad is zich bewust van het winkelend 
publiek (dat is hij/zij immers zelf ook). Dit type fietser mengt prima met 
winkelend publiek en heeft een aangepast fietsgedrag.  Het doorgaande 
fietsverkeer zit hoofdzakelijk op de route Molenstraat – Oude Markt – Kade. 
Door fietsen in het kernwinkelgebied overal toe te staan wordt invulling 
gegeven aan de motie ‘oost-west fietsverbinding door de binnenstad’ (d.d. 9 
juni 2016). Scootmobielen en gehandicapten voertuigen worden (uiteraard) 
ook toegestaan in het kernwinkelgebied. Hiermee wordt uitvoering gegeven 
aan het Amendement ‘Roosendaal BTB-proof’ (GVVP 2015- 2025).

3- Fietsparkeren: onderzocht wordt of de kelder van de Biggelaar kan worden 
ingericht  als fietsenstalling (+/- 1000 plaatsen). Daarmee wordt mogelijk een 
nieuw bronpunt toegevoegd aan de Biggelaar/ Raadshuisstraat. In de 
avonduren verzorgt deze stalling het parkeren van de Markt, De Kring en 
toekomstige bioscoop. Onderzocht wordt of de entree/ hellingbaan aan de 
zijde van de Nieuwstraat / Tongerloplein kan worden ingepast. De 
fietsenstalling op de Markt wordt vervolgens opgeheven. De stalling Roselaar 
krijgt een opfrisbeurt van binnen en buiten (kadernota 2018), waarbij ook 
wordt voorzien in oplaadplaatsen voor e-bikes. Naast de bewaakte 
fietsenstallingen wordt voorzien in 60 extra fietsnietjes (120 plaatsen) op 
plaatsen waar de vraag groot is. Nabij de HEMA is behoefte aan +/- 30 nietjes, 
in de Van Dregtstraat (+/- 20 nietjes) en bij de Markt (richting Stadsoevers) +/- 
10 nietjes. Hiermee wordt invulling gegeven aan de motie ‘fietsnietjes’. 

Voor nadere toelichting en specificaties over bovenstaande wordt verwezen naar 
de volgende hoofdstukken waar per thema dieper op de problematiek en 
oplossingsrichting wordt ingegaan.



3. Scooter-vrije binnenstad
3.1 Opgave 
In de begroting voor 2017 is € 100.000 vrijgemaakt voor de aanpak van scooters 
(snor- en bromfietsen) in de binnenstad. De grondslag voor deze opgave voert terug 
naar het eind 2015 vastgestelde Gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan 2015 – 
2025. In dit ‘GVVP’ staat hierover: ‘Bromfietsen moeten geweerd worden in de 
binnenstad en zijn volledig aangewezen op de omliggende wegen. Dit sluit aan bij de 
filosofie van het verkeersveiligheidsbeleid Duurzaam Veilig, waarbij scheiding van 
snelheid en massa uitgangspunt is’.

Inwoners ervaren hinder en overlast van 
de aanwezigheid van snor- en 
bromfietsers in de binnenstad. Vanwege 
hun gevaarlijke rijgedrag en de 
snelheidsovertredingen. In mindere 
mate worden milieuaspecten als 
geluidsoverlast en luchtvervuiling 
genoemd. (bron: scooters in de 
binnenstad; november 2015, I&O 
research bij de 4 grote steden i.o.v. 
milieudefensie) . In Roosendaal is dit 
beeld vergelijkbaar. Het rijden met snor- 
en bromfietsen door het voetgangersgebied doet afbreuk aan het winkelklimaat en 
de leefbaarheid.

3.2 Voorstel:
Snor- en bromfietsen worden geweerd uit het voetgangersgebied. Voor de 
handhaving van dit verbod wordt overgegaan tot een slimme vorm van handhaving 
met een camerasysteem met kentekenherkenning. De blauwe en de gele 
kentekenplaatjes worden door de camera gelezen en achteraf gewaarschuwd of 
beboet. In specifieke situatie kan ontheffing worden verleend.  Denk hierbij aan 
bewoners in het autoluwe gebied die afhankelijk zijn van hun snor- of bromfiets. 

Als gevolg van de ruimtelijke structuur van de stad is het voor snor- en bromfietsen 
op dit moment logisch om door de binnenstad te rijden. Door de aanpak van de 
centrumring, waarbij meer ruimte voor de fiets wordt gerealiseerd, wordt de (snor- en 
brom)fietser een beter alternatief geboden. De doorgaande (brom)fietser wordt 
hierdoor verleid om niet meer door het voetgangersgebied te rijden. 

Invalidenvoertuigen worden (uiteraard) toegstaan in het kernwinkelgebied1. Via een 
Amendement bij de vaststelling van het GVVP heeft de gemeenteraad een extra 
uitgangspunt toegevoegd. Dit uitgangspunt luidt: “Dat Roosendaal BTB-proof moet 

1 Invalidevoertuigen (zoals een Canta of scootmobiel) vallen niet onder de 
voertuigcategorie snor- of bromfiets. Deze voertuigen mogen in het 
voetgangersgebied rijden, zonder dat daarvoor een speciale ontheffing vereist is.



zijn, een Bereikbaar, Toegankelijk en Bruikbaar Roosendaal voor alle 
verkeersdeelnemers en gebruikers van de openbare ruimte zoals fietsers, 
rolstoelrijders, scootmobielers, doven slechtzienden of mensen met een andere 
lichamelijke beperking. Zoals bijvoorbeeld op de routes van, naar en dóór de 
binnenstad.”. voorliggende geeft invulling aan dit amendement.

3.3 Uitwerking 
Uit tellingen blijkt dat de meeste 
bromfietsen/-scooters rijden op de 
routes Markt – Kade (100 per dag), 
Raadhuisstraat – Markt (75 per dag) 
Markt – Brabersstraat (70 per dag) en 
Laan van België – Nieuw Markt (50 per 
dag). De Markt is hiermee het centrum 
van de bromfietsproblematiek met 
grofweg 240 bromfietsen/-scooters per 
dag. De camera’s worden zodanig in het 
gebied geplaatst dat hierdoor de 
meeste kentekens van snor- en 
bromfietsen worden gelezen.  Via 
doorsteekjes en alternatieve sluiproutes 
blijft het mogelijk de binnenstad te 
berijden, maar de moeite die hiervoor 
gedaan moet worden weegt niet op 
tegen het omrijden. 

In de venstertijd voor het expeditieverkeer ten behoeve van de bevoorrading van 
winkels (tussen 6.00 en 11.00 uur), mogen in de huidige situatie ook bromfietsen 
door het voetgangersgebied rijden. Dit blijft in de toekomstige situatie ook zo. Het 
‘scooter-verbod’ is dus gekoppeld aan de venstertijden. Het is immers niet uitlegbaar 
aan de weggebruiker als er tussen 6.00 – en 11. 00 uur wel vrachtwagens de 
binnenstad in mogen rijden maar geen brom- en snorfietsen. 

Bovenstaande verkeersmaatregel moet juridisch worden vastgelegd in een 
verkeersbesluit. Het verbod op snor- en bromfietsen in het autoluwe gebied wordt 
geformaliseerd door aanpassing van de ‘Verordening autoluwe binnenstad 
Roosendaal’  en deze wordt gelijktijdig met voorliggende document de raad 
aangeboden ter besluitvorming. De technische aspecten van deze vorm van 
handhaving wordt vervolgens uitgewerkt op het gebied van systemen, privacy-
aspect, handhavingsafspraken, locatie van de camera’s, et cetera. Vervolgens wordt 
overgegaan tot het inkooptraject en de implementatie van de handhaving.  

Samenvattende acties korte termijn: 

1- Akkoord / bespreking camerahandhaving met lokale driehoek (burgemeester –
politie – OM)

2- Verkeersbesluit: publicatie – procedure – uitvoering
3- Aanpassen bebording op straat in de binnenstad (fietsen in de binnenstad 

toegestaan, snor- en bromfietsen niet);
4- Uitwerking systeem camerahandhaving (technische eisen, inkoop, realisatie)

DE DRIEHOEKJES GEVEN EEN 
INDICATIE VAN  DE POSITIES VAN DE 
CAMERA'S AAN.
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4. Oost-west-fietsverbinding
4.1 Opgave 
De aanleiding voor deze opgave komt voort uit: Motie 4 ‘Oost-West verbinding door 
de binnenstad’2, die tijdens de behandeling van het raadsvoorstel ‘Roosendaal 
Gezonde Stad’ Centrumring (9 juni 2016) is aangenomen. Hierin wordt het college 
opgedragen om: 

“Naast het plan voor de Centrumring te komen met een aanvullend plan voor een 
logische fietsverbinding van Oost naar West door de binnenstad”, vanuit de 
overweging dat “Met het raadsvoorstel ‘Roosendaal Gezonde Stad’ Centrumring geen 
invulling wordt gegeven aan het eerder aangenomen amendement bij het GVVP om 
Roosendaal BTB-proof te maken”.  (27 voor, 3 tegen)3

AMENDEMENT 2 GVVP – BTB-Proof 

Dat Roosendaal BTB-proof moet zijn, een Bereikbaar, Toegankelijk en Bruikbaar 
Roosendaal voor alle verkeersdeelnemers en gebruikers van de openbare ruimte 
zoals fietsers, rolstoelrijders, scootmobielers, doven slechtzienden of mensen met 
een andere lichamelijke beperking. Zoals bijvoorbeeld op de routes van, naar en dóór 
de binnenstad.” (16 voor, 14 tegen)

4.2 Voorstel
De combinatie van de Motie en het Amendement 
maakt dat fietsen in de binnenstad mogelijk moet zijn. 
Het aanwijzen van een specifieke oost-west-route is 
onwenselijk, omdat dit binnen het kernwinkelgebied 
zorgt voor verschillende regimes, bebording, 
uitzonderingen, etc, etc. Dit in de huidige situatie al 
verwarrend en voor de handhavers (politie en BOA’s) 
niet uit te leggen op straat. Kortom: eenduidigheid in 
het regime voor het gehele gebied. 

4.3 Uitwerking 
De keuze om fietsen in de binnenstad overal toe te staan wordt juridisch geborgd in 
een verkeersbesluit. Dit verkeersbesluit is onderdeel van de besluitvorming waar ook 
voorliggend3e notitie deel van uitmaakt. 

2 
http://www.raad.roosendaal.nl/Uw_raad_vergadert/Raadsavond/2016/Raadsavond_9_juni_
2016/Raadsvergadering/AANGENOMEN_Motie_4_Motie_PvdA_Oost_West_verbinding_door_
de_binnenstad 
3 
http://www.raad.roosendaal.nl/Uw_raad_vergadert/Raadsavond/2015/Raadsavond_15_okt
ober_2015/Raadsvergadering/AANGENOMEN_Amendement_2_GVVP_PvdA_BTB_proof 

VOORSTEL BEBORDING 
VOETGANGERSGEBIED

http://www.raad.roosendaal.nl/Uw_raad_vergadert/Raadsavond/2015/Raadsavond_15_oktober_2015/Raadsvergadering/AANGENOMEN_Amendement_2_GVVP_PvdA_BTB_proof
http://www.raad.roosendaal.nl/Uw_raad_vergadert/Raadsavond/2015/Raadsavond_15_oktober_2015/Raadsvergadering/AANGENOMEN_Amendement_2_GVVP_PvdA_BTB_proof
http://www.raad.roosendaal.nl/Uw_raad_vergadert/Raadsavond/2016/Raadsavond_9_juni_2016/Raadsvergadering/AANGENOMEN_Motie_4_Motie_PvdA_Oost_West_verbinding_door_de_binnenstad
http://www.raad.roosendaal.nl/Uw_raad_vergadert/Raadsavond/2016/Raadsavond_9_juni_2016/Raadsvergadering/AANGENOMEN_Motie_4_Motie_PvdA_Oost_West_verbinding_door_de_binnenstad
http://www.raad.roosendaal.nl/Uw_raad_vergadert/Raadsavond/2016/Raadsavond_9_juni_2016/Raadsvergadering/AANGENOMEN_Motie_4_Motie_PvdA_Oost_West_verbinding_door_de_binnenstad




5. Fietsenstallingen Markt en Roselaar
5.1 Opgave
In Roosendaal: gezonde Stad staat: 

‘het realiseren van een nieuwe fietsenstalling voor fietsers die komen uit oostelijke 
richting. Deze moeten nu over de Markt doorrijden naar een daar gelegen stalling (in 
een winkelpand), maar worden idealiter eerder opgevangen op een locatie nabij 
Biggelaar/ Tongerloplein en omstreken’

Om de fietser aan de westzijde gastvrijer en vriendelijker op te vangen wordt 
voorzien in een opfrisbeurt van de stalling Roselaar. Nieuwe verlichting, entree, 
oplaadpunten voor e-bikes. Etc. In de Kadernota 2018 is hiervoor een voorstel 
gedaan. 

5.2 Voorstel
De kelder van de Biggelaar kan worden omgevormd tot een nieuwe ruime 
fietsenstalling met plek voor 1000 fietsen. Vanzelfsprekend wordt hierbij voorzien in 
voldoende oplaadpunten voor e-bikes. Deze nieuwe fietsenstalling vormt straks een 
nieuw bronpunt voor de Biggelaar/ Raadshuisstraat en Passage. In de avonduren 
verzorgt deze stalling het parkeren van de Markt, De Kring en toekomstige bioscoop. 
De entree/ hellingbaan komt aan de zijde van de Nieuwstraat / Tongerloplein. De 
fietsenstalling op de Markt wordt opgeheven.

EEN NIEUWE RUIME FIETSENSTALLING IN DE KELDER VAN DE BIGGELAAR

Fietsenstalling ?





5.3 Uitwerking 
Het idee van de fietsenstalling wordt uitgewerkt door de huisarchitect van de 
Biggelaar. Hierover heeft afstemming (en akkoord)  plaatsgevonden met de eigenaar 
van de Biggelaar. 

Na behandeling in de gemeenteraad wordt de principekeuze verder uitgewerkt en 
worden de kosten inzichtelijk gemaakt. Inzet van de gemeente Roosendaal is dat de 
huurkosten van de nieuwe locatie niet (significant) hoger mogen zijn dan de 
huurkosten van de huidige stalling op Markt 29. 



6. Uitbreiding fietsnietjes
6.1  Opgave
De ambitie van het gemeentebestuur is om meer mensen op de fiets te krijgen en 
deze groei te accommoderen en te faciliteren.  In en om het kernwinkelgebied zijn +/- 
1400 fietsparkeerplaatsen (straat + stallingen). De gemeente raad heeft medio 2016 
een motie ‘fietsnietjes’4 aangenomen waarin het volgende is opgenomen: 

Overwegende dat:
- De binnenstad voor bezoekers met de fiets aantrekkelijk en toegankelijk dient te 
zijn
- Een slogan als 'Het DNA van Roosendaal: gastvrijheid en genieten' goed zou 
aansluiten bij ons streven de mogelijkheden de fiets te parkeren te vergroten 

Besluit:
- Het college op te dragen de behoefte aan extra fietsnietjes te inventariseren en hier  
zonodig actie op te zetten door deze te plaatsen 
- Het college op te dragen goede verwijsbordjes naar slimme plaatsen om de fiets te 
stallen te plaatsen

Voorliggende document geeft invulling aan deze motie. De plaatsing van de nietjes 
worden daarbij afgestemd op de ontwikkelingen zoals die hierboven zijn toegelicht. 

6.2 Voorstel
In het voorjaar (oa. Meivakantie) zijn fietsparkeertellingen uitgevoerd. Hieruit blijkt 
dat er voor de gehele binnenstad altijd voldoende plek is, maar dat er specifieke 
plekken zijn waar veel ‘wildgeparkeerde’ fietsen staan, terwijl er enkel tientallen 
meters verder op plekken beschikbaar zijn bij de nietjes. 

Deze wildgeparkeerde fietsen moeten worden verleid naar de nietjes, op logische en 
goed bereikbare plekken. Concreet betekent dit meer capaciteit aanbieden. 
Bestraffen (d.m.v. handhaving) past niet bij het Roosendaalse beleid om het 
fietsgebruik te stimuleren. 

Naast het verleiden door meer nietjes aan te bieden is uitbreiding ook nodig omdat 
er steeds meer afwijkende, bijzondere en brede fietsen in het straatbeeld 
verschijnen. Bakfietsen, fietsen met rekjes, brede sturen en ook driewielers voor 
mindervaliden zien we meer en meer. Dit vraagt ook extra capaciteit. Dit moet 
worden gefaciliteerd om in de toekomst fietsparkeerproblemen te voorkomen. 

4 
http://www.raad.roosendaal.nl/Uw_raad_vergadert/Raadsavond/2016/Raadsvergadering_K
adernota_21_juli_2016/AANGENOMEN_Motie_20_VVD_Fietsnietjes 

http://www.raad.roosendaal.nl/Uw_raad_vergadert/Raadsavond/2016/Raadsvergadering_Kadernota_21_juli_2016/AANGENOMEN_Motie_20_VVD_Fietsnietjes
http://www.raad.roosendaal.nl/Uw_raad_vergadert/Raadsavond/2016/Raadsvergadering_Kadernota_21_juli_2016/AANGENOMEN_Motie_20_VVD_Fietsnietjes


De locatie naast de HEMA/ entree Roselaarplein is plek waar de meeste fietsen buiten 
de ‘nietjes’ staan en waar de overlast het grootst is. Uit fietsparkeertellingen blijkt 
dat er feitelijk wel voldoende capaciteit is, maar dat de fietser deze capaciteit matig 
benut. Onderstaande foto’s tonen dit typische beeld op een maandagmiddag in de 
mei-vakantie. Op zaterdagmiddagen is het weliswaar drukker, maar er is altijd plek. 

TWEE FOTO’S OP HETZELFDE MOMENT 
GENOMEN. NIETJES NAAST VISGILDE VOL, 
NAAST HEMA LEEG. HIER IS NOG PLEK OM 
HET AANTAL FIETSEN DAT BIJ DE ENTREE 
VAN DE HEMA STAAT OP TE VANGEN.

Naast deze ‘hotspot Roselaarplein’ staan 
er veel ‘wildgeparkeerde’ fietsen bij de 
Kruitvat en verspreid over de Nieuwe 
Markt. In de overige gebieden is feitelijk 
geen capaciteits-/ en of esthetisch 
probleem. Nóg niet. Vanuit de gedachte en 
de wens om het fietsgebruik te stimuleren 
en de groei te faciliteren is het 
noodzakelijk dat op strategische plekken 
aan de randen van het winkelgebied het 
aantal nietjes wordt uitgebreid. 
Fietsparkeren voor de winkeldeur en –pui 
wordt niet gefaciliteerd.  

VOORBEELD VAN WILD-GEPARKEERDE 
FIETSEN OP DE NIEUWE MARKT



6.3 Uitwerking 
Om in de (nabije) toekomst fietsparkeerproblemen te voorkomen zijn in totaal 60 
extra nietjes (120 plaatsen) nodig. Het grootste deel hiervan is nodig rondom de 
HEMA/Roselaarplein,  30 nietjes / 60 plaatsen.  Om de wildparkeerders van de Nieuwe 
Markt pp te vangen worden in de Van Dregtstraat 20 nietjes bijgeplaatst. Met het oog 
op de fietsers uit het westen en de nieuwe bewoners van Stadsoevers worden op de 
Markt (tussen ‘de Schuiven’ en Brabersstraat) 10 nietjes bijgeplaatst. Deze 
uitbreiding hangt ook samen met de keuze om de stalling Markt te verplaatsen in 
oostelijke richting. Daardoor ontstaat meer vraag naar nietjes aan de westzijde. 
Vooral met evenementen op de Markt zullen deze extra fietsparkeerplaatsen nodig 
zijn. 

'FIETSPARKEER-HOTSPOT VAN ROOSENDAAL: OP HET OOG EEN PROBLEEM, MAAR ER ZIJN 
ALTIJD NIETJES VRIJ 



7. Vervolg en planning 

Per onderdeel is in de voorgaande hoofdstukken besproken wat de uitwerking en 
acties zijn. Hieronder zijn deze acties uitgezet in de tijd. 
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