


Vraag 5
Binnenkort wordt de oprit/afrit ten behoeve van een rotonde nabij de rijksweg Noord A58 bij 
Zegge onderhanden genomen.
5a. De fractie van de VLP maakt zich zorgen om de dan toenemende verkeersdrukte richting 
de wijk Kalsdonk. Graag hierop een reactie.
5b.  Hoe  ziet  het  college  de  afwikkeling  van  verkeer  hier  op  de  Leemstraat  wanneer 
werkzaamheden zijn aangevangen?
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Wij beantwoorden de vraag als volgt:

Vraag 1
De Leemstraat is een ontsluitingsweg van een industrieterrein. Na een interactief proces met 
een een extern adviesbureau, een aantal bedrijven, omwonenden, VVN, de fietsersbond en 
de gemeente Rucphen is in 2016 een maatregelenpakket opgesteld om de doorstroming en 
veiligheid op de Leemstraat en zijn aansluitingen te verbeteren. Uit deze sessies bleek een 
verbreding van de Leemstraat de meest doelmatige oplossing te zijn. Fietsers kunnen 
gebruik maken van de alternatieve veilige fietsroutes zoals de Bredaseweg of de 
Spiekestraat.

Vraag 2
Er hebben in maart en mei controles plaatsgevonden door de politie. In maart reden 254 van 
de 1514 passanten te hard en in mei reden 235 van de 1377 passanten te hard.

Vraag 3:
Het verkeersteam van de politie kan niet maandelijks verkeerscontroles houden in de 
Leemstraat. Er zijn in het regionale werkgebied (dus ook buiten Roosendaal) van dit 
verkeersteam veel meer wegen die aandacht vragen op het gebied van 
snelheidsovertredingen, zoals in de stad en wijken..

Vraag 4:
Dergelijke wegen hebben een theoretische capaciteit van 1600 motorvoertuigen per uur. Op 
dit moment rijden er op het drukste uur ca. 600 motorvoertuigen op de Leemstraat, hetgeen 
betekent dat er nog groei mogelijk is. Wanneer de Leemstraat is aangepakt, komt hij 
voorlopig niet in aanmerking voor onderhoud.

Vraag 5
5a. Naast de rotonde bij de afrit Zegge wordt ook de verwijzing richting Majoppeveld op de 
rijksweg opgepakt. We stimuleren hiermee dat mensen de afrit bij de nieuwe rotonde 
nemen.

5b.Als de rotonde op de kruising OLV-straat- Rijksweg Noord- afritten A58 wordt aangelegd, 
zal het doorgaand verkeer via de A58 en A17 worden omgeleid naar afrit 21 van de A17 
(Borchwerf II, Roosendaal Noord). Het doorgaand verkeer kan hiermee via de Nelson 
Mandelaweg bedrijventerrein Majoppeveld bereiken. Met de reconstructie van de 
Leemstraat zal pas (na de bouwvak) worden begonnen als de rotonde gereed is. De 
reconstructie van de Leemstraat zal gefaseerd gebeuren om de aangrenzende bedrijven 
optimaal bereikbaar te houden.
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