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De fractie heeft de volgende vragen:

Via een aantal bewoners van de Molenstraat, worden wij aangesproken op het feit dat:

 De staat van onderhoud van de straat achterblijft;
 Er veel winkelleegstand is en dat deze panden niet worden onderhouden, waardoor met name 

het veiligheidsaspect in het geding komt;
 Sprake is van veel tijdelijke bewoning met toenemend ervaren overlast;
 Te weinig parkeergelegenheid aanwezig is;
 De verkeerssituatie hierdoor als onveilig ervaren wordt;
 Er te weinig afvalbakken aanwezig zijn voor afvoer van huisafval;
 Er vaak afval op straten belandt, dat ook niet tijdig wordt opgeruimd.
Kortom, de verpaupering en onveiligheid in dit gebied neemt toe, hetgeen niet past in de 
stadsontwikkeling zoals ooit bedoeld met de inrichting van het zogeheten Credo-gebied. Credo stond 
voor 'Centrum Roosendaal Enthousiast Doortastend en Ondernemend' en richtte zich op leefbaarheid 
en kwaliteit(verbetering) van de Brugstraat, Molenstraat, Hoogstraat en Kalsdonksestraat.

In relatie tot het bovenstaande heeft de Roosendaalse Lijst enkele vragen:

1. Bent u bekend met deze klachten vanuit de bewoners van dit gebied? Graag een toelichting.
2. Bent u voornemens om, in overleg met de bewoners, te komen tot een structurele oplossing 

voor de geschetste problematiek?
3. Zo ja, kunt u aangeven wat de stand van zaken is, zowel qua tijdsplanning als de verder te 

ondernemen stappen voor dit gebied?

Namens de fractie van Roosendaalse lijst, 
Peter Raijmaekers en Kees Hoendervangers

Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1 Wij zijn bekend met meerdere klachten over de Molenstraat. Via het zaaksysteem zijn sinds 2015 
gemiddeld ruim 160 meldingen per jaar ingebracht, met een duidelijke toename in de laatste twee jaar 
(in 2018 197 en in 2019 183 meldingen). Deze gaan vooral over de aanwezigheid van zwerfvuil, 
geluidsoverlast van passanten en afwijkend rijgedrag van gemotoriseerd verkeer. Een korte 
toelichting per ingebracht punt volgt hieronder.



-      De technische staat van de verhardingen in de Molenstraat voldoet ruim aan de CROW-norm B 
die voor de binnenstad is vastgesteld. Datzelfde geldt voor de mate waarin onkruid voorkomt in de 
straat. Hierover zijn dan ook nauwelijks klachten ingebracht. Wel zijn er bepaalde periodes in het jaar, 
o.a. bij evenementen in de Binnenstad, dat er veel geklaagd wordt over vuil op straat.

-      De panden in de straat zijn vrijwel allemaal particulier eigendom. Onderhoud aan deze gebouwen 
valt daarom niet onder verantwoording van de gemeente. Pas als er sprake is van een 
bestuursrechtelijke overtreding kan de gemeente ingrijpen. Uiteraard doen we dit waar mogelijk.

-      Er wordt meerdere malen melding gemaakt van tijdelijke bewoning door met name 
arbeidsmigranten, en overlast die deze mensen zouden veroorzaken. Het bestemmingsplan laat 
bewoning toe. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen eigendom of (onder-) verhuur. 
Kamerverhuurpanden worden periodiek gecontroleerd en als er sprake is van een overtreding, wordt 
handhavend opgetreden.

-      Wij zijn bekend met meldingen over de parkeer/verkeerssituatie. Wij zijn echter van mening dat 
uitbreiding van het aantal parkeervakken niet mogelijk is tenzij dit ten koste gaat van laad- en 
losplaatsen, en fietsparkeerplaatsen. En deze voorzieningen zijn net zo hard nodig.

-      Laden en lossen op de rijbaan is wat ons betreft in deze 30 km/uur-straat (die conform richtlijnen 
duurzaam veilig is ingericht) geen probleem.

-      Verschillende woningen in de Molenstraat hebben eigen mobiele afvalcontainers (kliko’s). De 
overige panden, incl. de aangrenzende woningcomplexen, maken echter gebruik van ondergrondse 
afvalinzameling. Het aantal ondergrondse afvalcontainers in de Molenstraat is op dat aantal woningen 
afgestemd. Deze panden hebben thans één pas om het huisvuil in de ondergrondse afvalcontainer te 
deponeren. Dat worden er binnenkort twee per pand.

De overlast door zwerfvuil wordt met name veroorzaakt door de huisvesting van meerdere 
arbeidsmigranten in veelal oudere panden, die vaak vanuit onwetendheid hun huisvuil op straat of 
naast de inzamelcontainers deponeren.

-      Het afval op straat zou er hooguit een etmaal kunnen liggen want de rijbaan van de Molenstraat 
wordt iedere dag van de week geveegd. De trottoirs worden, indien nodig voor de beeldkwaliteit, 
iedere werkdag geprikt. Op zaterdag en zondag worden de trottoirs schoon geblazen door een 
medewerker met bladblazer waarna het wordt opgeveegd.

Het huisvuil dat naast de ondergrondse containers wordt geplaatst wordt (indien gemeld) binnen 24 
uur opgehaald. Daarna wordt getracht degene die het achter gelaten heeft te achterhalen die dan zal 
worden beboet.

2 De bewoners zijn ten aanzien van de vervuiling de grootste veroorzakers. Wij delen uw mening niet 
dat het afval lang blijft liggen gezien het schoonmaakregime dat voor de straat is opgezet. Daarnaast 
wordt reeds met de pandeigenaren overleg gevoerd om het probleem van het huisvuil aan te pakken.

Zoals reeds aangegeven is een verdere optimalisatie van het aantal P-plaatsen in de Molenstraat niet 
mogelijk. Evenzo is uitbreiding van het aantal ondergrondse containers voor huisvuilinzameling niet 
nodig. Een overleg hierover heeft ons inziens geen nut.

3 Er ligt geen specifieke planning om deze problemen aan te pakken. Het meeste valt onder regulier 
werk. Ten aanzien van het afval zijn er reeds acties gaande.



Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Dr. A.A.B. Theunis


