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De fractie heeft de volgende vragen:

In BN DeStem van 5 december 2019 kunnen we lezen dat er recent erg veel en zeer forse 
snelheidsovertredingen zijn geconstateerd op de Nelson Mandelaweg in Roosendaal. De fractie van 
de Roosendaalse Lijst is geschrokken van de cijfers en heeft enkele vragen hierover:

1. Bent u ook zo geschrokken van de vele en forse snelheidsovertredingen op de Nelson 
Mandelaweg? Graag een toelichting.

2. Bent u van mening dat deze weg, ondanks de vele verkeersborden met maximale 
snelheidsaanduiding, uitnodigt om harder te rijden dan de maximaal toegestane snelheid? 
Graag een toelichting.

3. Gaat u extra maatregelen treffen om de snelheden terug te brengen en zo ja, welke, zo nee, 
waarom niet?

Blijkbaar maken ook inwoners van Zegge (gemeente Rucphen) zich grote zorgen over te hard rijdend 
(sluip-)verkeer.

4.Heeft u ook contact met de gemeente Rucphen over deze situatie en over eventueel te treffen 
maatregelen in deze omgeving? Graag een toelichting hierop.

Het fietspad naast de Mandelaweg is niet verlicht en verlichting zou zeker geen overbodige luxe zijn. 
Dat is ook de conclusie van het door de Roosendaalse Lijst geïnitieerde onderzoek naar verlichting 
fietspaden in het buitengebied. Bij de begrotingsbehandeling gaf de wethouder aan een pilot te 
starten met een nieuwe vorm van verlichting op dit fietspad.

5. Kan de wethouder de stand van zaken met ons delen over deze verlichting op de Nelson 
Mandelaweg?

Namens de fractie van Roosendaalse lijst, 
Eric de Regt en René van Broekhoven 



Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. De weg is aangelegd als verbindingsweg tussen twee bedrijventerreinen met vooral 
vrachtverkeer. Dat er gezien de inrichting van de weg wellicht harder gereden kan worden is 
geen vrijbrief om harder te rijden dan is toegestaan, een probleem dat ook op andere wegen in 
onze gemeente gebeurt. We zullen gaan bezien of en welke maatregelen genomen kunnen 
worden.

2. De weg nodigt zeker niet uit om een verkeersovertreding te begaan.
3. Wij gaan een nader onderzoek doen naar de maximum toegestane snelheid op de Nelson 

Mandelaweg in relatie tot de inrichting om te kijken of en zo ja welke maatregelen mogelijk en 
nodig zijn;

4. Wij hebben contact met de gemeente Rucphen over sluipverkeer door de Lage Zegstraat en 
over eventueel te treffen maatregelen.

5. De afdeling Beheer is bezig met het uitwerken van een pilot, zoals is toegezegd bij de 
begrotingsbehandeling. De gemeenteraad wordt hier begin volgend jaar over geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders,

Cees Lok
Inge Raaijmakers 


