
 

Schriftelijke vraag 

 

                         

 

Datum 19 april 2019 

Onderwerp Verbod doorgaand vrachtverkeer Jan 

Vermeerlaan 

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling 

in de cyclus? 

Nee 

Portefeuillehouder Wethouder Lok 

 

Op Borchwerf I, op het terrein bij de SuikerUnie tegenover het Herstaco Stadion, wordt een logisiek 
centrum gebouwd.  
  
Eerder heeft de VLP al zorgen geuit over de verkeersveiligheid in de Jan Vermeerlaan. De hekken 
op de oversteekplaatsen zijn regelmatig beschadigd door zwaar transport in de straat. Ook wordt er 
vaak te hard gereden. 
 
De Jan Vermeerlaan doorsnijdt de wijk Westrand en moet daardoor door bewoners, waaronder veel 
kinderen en ouderen, overgestoken worden. 
 
De VLP vreest dat met de komst van het nieuwe logistieke centrum ook het vrachtverkeer op de Jan 
Vermeerlaan zal toenemen. Mede omdat de meeste routeplanners verkeer richting het Herstaco 
Stadion via de Jan Vermeerlaan leiden (zie bijgevoegde afbeeldingen van willekeurige 
routeplanners). 
 
In het verleden gold er een inrijverbod voor doorgaande vrachtwagens maar dit leidde tot een 
toename van vrachtverkeer over de Kade, met zelfs schade aan panden.  
 
Naar wij hebben vernomen heeft de gemeente afspraken gemaakt dat vrachtwagens niet over de 
Jan Vermeerlaan gaan rijden. Dit biedt echter geen garantie, omdat het bedrijf voor transport geen 
gebruik maakt van eigen maar door klanten ingehuurde wagens. Wordt een dergelijke afspraak wel 
standgehouden, dan bestaat de kans dat vrachtverkeer door de nieuwe wijk Stadsoevers gaat 
rijden. 
 
Daarom heeft de VLP de volgende vragen:  
 

1. Bent u het met de VLP eens dat doorgaand vrachtverkeer niet in een woonwijk thuis 
hoort? En zo ja, bent u bereid te monitoren hoe vaak dit voorkomt? 

2. Hoe denkt u dat extra vrachtverkeer op de Jan Vermeerlaan de leefbaarheid van de 

Westrand beïnvloedt? Graag een toelichting. 

3. Het instellen van een verbod voor doorgaand vrachtverkeer in de Jan Vermeerlaan of 
het deel Stadsoevers is mogelijk. Waarom staat u in deze straten/wijk eigenlijk nog 
doorgaand vrachtverkeer toe?  

4. Bent u bereid om afspraken te maken met de vijf grootse aanbieders van routeplanners 
om het vrachtverkeer uit de woonwijk te weren? Graag een toelichting. 

5. Indien er geen vrachtwagenverbod komt voor de Jan Vermeerlaan en Stadsoevers, 
welke technische (verkeers)maatregelen zijn er mogelijk om vrachtverkeer toch te 
ontmoedigen via de Jan Vermeerlaan te rijden?  

Namens de VLP,  
 
Arwen van Gestel  
 

https://raad.roosendaal.nl/Gemeenteraad/vlp


Wij beantwoorden de vraag als volgt: 
 

1.Doorgaand vrachtverkeer hoort niet in een woonwijk. De Jan Vermeerlaan is echter een 
gebiedsontsluitingsweg met een 50km/uur-regime zoals vastgesteld in het Gemeentelijk Verkeers- 
en Vervoer Plan. Dergelijke wegen hebben als functie het afwikkelen van verkeer dat Roosendaal in 
en uitrijdt. 
 

2.In het algemeen geldt dat een toename van verkeer geen positief effect heeft op de leefbaarheid 
in een woonstraat. 

 

3.Zie antwoord op vraag 1.  
 
4. Aanpassingen in ons wegennet worden altijd doorgegeven voor verwerking ten behoeve van 
navigatie. Wij zullen dit nog eens extra onder de aandacht brengen.5. Wij maken hierover afspraken 
met de betreffende bedrijven zelf en ook met de parkmanagers van Majoppeveld en Borchwerf.  
 

5. Wij maken hierover afspraken met de betreffende bedrijven zelf en ook met de parkmanagers van 
Majoppeveld en Borchwerf. 
 
Met vriendelijke groet,Namens het college van burgemeester en wethouders, 
Cees Lok 
 
 

 
 



 


