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Kopie aan: Wethouder Lok, E. Franken, S. Elseman, P. van Kempen, H. Devue, J. Kleinhaarhuis

OnderuverprStand van zaken lnvesteringsimpuls Verkeersveiligheid Leemstraat

Bijlage:

lnleiding
Op 4 november 2015, bij de behandeling van de Programmabegroting 2016, heeft Uw raad
Amendement 3 lnvesteringsimpuls Verkeersveiligheid Leemstraat aangenomen.

Doel
Voorliggende raadsmededeling informeert Uw raad over de voortgang van de uitvoering van
Amendement 3' I nvesteringsim puls Verkeersveil igheid Leemstraat'.

Informatie
Op 26 november 2015 hebben de portefeuillehouders mobiliteit van gemeente Rucphen en
Roosendaal inhoudelijke afstemming gehad over de verkeersveiligheid in de Leemstraat en over de
relatie met het wegennet in de gemeente Rucphen. Tijdens dit overleg zijn onder andere afspraken
gemaakt over de monitoring en de verkeerstellingen voor openstelling van de Nelson Mandelaweg
(december 2015) en na openstelling (april 2016).

Op 22 maart heeft overleg plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van de ondernemers
Majoppeveld, bewoners Zegge, bewoners Meulenberg, WN, Fietsersbond en gemeente Rucphen.
Samen zijn de problemen, verwachtingen, gevoelens en bedreigingen ten aanzien van de huidige en
toekomstige situatie in beeld gebracht.

Op 23 mei heeft de vervolgsessie plaatsgevonden met dezelfde groep belanghebbenden. Tijdens dit
overleg zijn de verkeerstellingen (auto en fiets) besproken en geanalyseerd. Hieruit blijkt o.a. dat:

- de verwachtte verkeerstoename op de Leemstraat nog niet plaatsvindt;
- het verkeer op de route via de kern Zegge en via de Lage Zegstraat is toegenomen;
- het aantalfietsers op de Leemstraat in aantallen en relatief beperkt is;
- de werkzaamheden aan de Chr.Huijgensstraat waarschijnlijk van invloed zijn geweest op de

tellingen;
- de ingeschatte verkeerseffecten van Primark en het voormalige Phillipsterrein leidt tot meer

vrachtverkeer op de Leemstraat.

Door de aanwezigen tijdens het overleg d.d. 23 mei zijn de volgende gemeenschappelijke conclusies
opgesteld:

- Krappe wegprofiel Leemstraat wordt als robleem ervaren.
- Verkeerseffecten van de Chr.Huijgensstraat inschatten en (theoretisch) doorvertalen
- 'Als we iets doen, doen we het goed'. (Geen halve oplossingen, aanleg van te krappe

fietspaden, etc.);
- in september nog een telling uitvoeren om het effect van de Chr. Huijgensstraat te objectiveren;
- Leemstraat + kruispunt 4S8-OLVstr. moeten het verkeer beter geleiden zodat verkeer via de

Lage Zegstraalzo veel mogelijk wordt voorkomen.

Bovenstaande heeft geleid tot een gemeenschappelijke focus en oplossingsrichtingen waaraan de
komende maanden verder wordt gewerkt:

1. Verbreding Leemstraat (tussen Nelson Mandelaweg en Vlekkestraat) en verruiming aansluiting
met Nelson Mandelaweg - Leemstraat;

2. Verbreding Leemstraat en verruiming aansluiting met Nelson Mandelaweg inclusief vrijliggend
fietspad (in twee richtingen) aan de noordzijde lzuidzi)de van de Leemstraat; (Overigens is de
gemeente Rucphen geen voorstander van een fietsverbinding langs de Leemstraat en geeft de
voorkeur aan het aanwezige alternatief, het vrij liggend fietspad langs de Bredaseweg.)

3. Optimalisatie capaciteit kruispunt A58 - OLV-straat.



Vervolg (procedure)
De drie bepaalde oplossingsrichtingen worden de komende maanden, in samenwerking met de
gemeente Rucphen, uitgewerkt in schetsontwerpen. Op deze manier kan worden bepaald wat de
effecten zijn op de haalbaarheid, zowel verkeerskundig (inpassing en vormgeving) als financieel (incl.
eventuele grondaankoop).
De eerder benoemde partijen / belanghebbenden blijven in dit traject aangehaakt en betrokken bij de
uitwerking van de oplossingsrichtingen. Wij veruvachten in september de uitwerkingen af te ronden.

Afsluiting
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geÏnformeerd

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

dezen,

iliteit


