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Handhaving en Toezicht

Markiezaten

Beste leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,
In de commissie Burgeren Bestuur van donderdag 12 oktober jl. heeft u gevraagd of er een overzicht is van de reeds
aanwezige parkeerterreinen voor vrachtwagens in de regio “De Markiezaten”. Ik heb u toegezegd dat u deze informatie
zou worden verstrekt voorafgaande aan de gemeenteraadsvergadering van 26 oktober aanstaande.
Uit onderzoek naar de in de regio aanwezige vrachtwagenparkeerterreinen is het volgende gebleken. Er is slechts 1
bewaakte parkeerplaats aanwezig die toegankelijk is voor passerende vrachtwagens, te weten het parkeerterrein van de
Stichting Vrachtwagen Parking Roosendaal (S.V.P.R.) aan de Jan Vermeerlaan 196a te Roosendaal (130 plaatsen).
Daarnaast zijn er nog enkele andere beveiligde parkeerplaatsen, maar deze zijn niet toegankelijk zijn voor passerende
chauffeurs omdat hier gereserveerde plaatsen voor plaatselijke chauffeurs betreft. Deze hebben hiervoor een afspraak
gemaakt met de terreineigenaar (kan een gemeente of een particulier zijn). Voorbeelden hiervan zijn de
vrachtwagenparkeerplaats bij Zeebra tours aan de Klein Molenbeekseweg 10 te Bergen op Zoom en de gemeentelijke
vrachtwagenparkeerplaats (32) op het bedrijventerrein Vosdonk te Etten-Leur.
Buiten deze bewaakte parkeerplaatsen zijn er ook een aantal terreinen aanwezig die zodanig zijn ingericht dat
passerende vrachtwagens hier kunnen parkeren:
1. Een terrein aan de Wouwbaan te Roosendaal.
2. Een terrein aan de Industrieweg 62 te Oudenbosch.
3. Een terrein aan de Markweg te Standaardbuiten.
4. Een terrein aan de Oudlandsedijk 12 te Oudenbosch.
5. Tankstation Wouwse Tol aan de A58 (beide richtingen).
6. Het voormalige Douaneterrein aan de A4 van uit Antwerpen.
Hoeveel vrachtwagens op deze locaties kunnen staan is niet in kaart gebracht, omdat dit vrije plaatsen betreft en
daardoor het sterk afhankelijk is van hoe een chauffeur zijn wagen parkeert hoeveel wagens er werkelijk kunnen
parkeren.
Ik hoop u hiermee voldoertcte tè hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Dhr. A.J.M. Coppens
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