
 

 

Schriftelijke vraag 

 

Datum 9 april 2019 

Onderwerp Bereikbaarheid voorgestelde locatie   
 Bereikbaarheid voorgestelde locatie nieuw 

Bravis ziekenhuis       nieuw Bravis ziekenhuis 

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling 
in de cyclus? 

Nee 

Portefeuillehouder wethouder Theunis 

 
Als de locatie Roosendaal wordt gekozen voor het nieuwe Bravis Ziekenhuis, zullen 300.000 
inwoners uit de regio het ziekenhuis moeten kunnen bereiken, ook met het openbaar vervoer.  
Goede infrastructuur rondom het nieuwe ziekenhuis is daarom van groot belang. ChristenUnie 
Roosendaal is van mening dat een extra trein- en busstation in Roosendaal nodig is voor de 
bezoekers die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer en die rechtstreeks uit de regio Bergen op 
Zoom naar het ziekenhuis willen en moeten reizen. In het kader hiervan heeft de ChristenUnie een 
suggestie en enkele vragen aan de portefeuillehouder.  
 
Langs het gebied dat door de gemeente Roosendaal ten behoeve van het nieuwe ziekenhuis is 
voorgesteld, loopt het spoor. Slechts een klein gedeelte van het spoor biedt de mogelijkheid voor 
een klein tussenstation dat bijna grenst aan het gebied van het toekomstige ziekenhuis. Het gaat om 
de locatie tussen het Hollewegje en de Oostlaarsestraat, ten noorden van de Bulkenaarsestraat. 
Tussen de Oostlaarsestraat en de Bulkenaarsestraat ligt een groenstrook. Deze groenstrook valt 
thans buiten de vastgestelde gebieden van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Voor de toekomst zal 
dit stukje grond wellicht belangrijk worden voor goede infrastructuurvoorzieningen en 
bereikbaarheid van het ziekenhuis. De afstand tussen de voorgestelde locatie van het ziekenhuis en 
dit gebied is namelijk slechts 2 minuten lopen. Bijgevoegd foto’s van het betreffende gebied (zie ook 
de gearceerde stukken).  
 

1. Heeft de portefeuillehouder gedacht aan een extra trein- en busstation voor het ziekenhuis 
bij de voorgestelde locatie? 

2. Ziet u ook dat dit gebied, zoals hierboven beschreven, voor de toekomst van belang kan 
zijn/is om de bereikbaarheid van het ziekenhuis te vergroten, zodat het ziekenhuis zowel per 
trein als met de bus rechtstreeks en goed bereikbaar is? 

3. Zo ja, bent u bereid om zekerheidshalve ook dit gebied te betrekken bij de stukken grond die 
aangewezen zijn op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten? 

 
Alvast bedankt voor de antwoorden.  
 
Namens ChristenUnie Roosendaal,  
 
Gerda Testers 
Karen Suijkerbuijk-Ader 
 
  



 
 
 

 
 



 
 
 
 

Wij beantwoorden de vraag als volgt: 
 

1.Een extra treinstation wordt niet voorzien. Ontsluiting via busvervoer is wel voorzien. 
 
 

2.Heden voorzien wij, anders dan de ontsluitingsweg, geen wijzigingen in dit gebied om de 
bereikbaarheid van de voorziene Bravis-locatie te borgen. 

 

3.Zie vorige antwoord, gebied WVG wordt niet uitgebreid. 
 

Met vriendelijke groet, 

Namens het college van burgemeester en wethouders, 
Toine Theunis 


