BEELDVORMENDE RAADSBIJEENKOMST
Datum:
24 april 2013
Aanvang:
19.30 uur
Vergaderplaats:
Raadszaal, Oude Raadhuis aan de Markt te Roosendaal
_________________________________________________________________________________
Het doel van de bijeenkomst is informatie uit te wisselen die voor een goede beeldvorming van de raad nodig is. Naast raadsleden
kunnen ook inwoners en maatschappelijke organisaties aan de bijeenkomst deelnemen.
Insprekers kunnen zich tot uiterlijk 23 april 2013 12.00 uur melden bij de raadsgriffie (telefoon: 0165 579 277 of mail:
griffie@roosendaal.nl).

___________________________________________________________________________________
Blok Inspraak
___________________________________________________________________________________
O2
Raadsvoorstel Invoeren gedifferentieerde tarieven voor de afvalstoffenheffing
In dit raadsvoorstel wordt de raad voorgesteld met ingang van 1 januari 2014 gedifferentieerde tarieven in
te voeren voor het betalen van afvalinzameling. Het systeem is gebaseerd op volume/frequentie van afval
dat wordt aangeboden.
In 2009 heeft de toenmalige gemeenteraad van Roosendaal besloten om het huishoudelijk afval
alternerend te gaan inzamelen (de ene week de restafvalcontainer, de volgende week wordt de gftcontainer geleegd) en na invoering de overweging te maken om met gedifferentieerde tarieven te gaan
werken.
Inspreker:

dhr. Huijsman

B3
Raadsvoorstel Ontwikkelingen binnen Stadsoevers
In dit raadsvoorstel wordt de gemeenteraad van Roosendaal om een besluit gevraagd over een aantal
zaken aangaande de ontwikkeling van Stadsoevers. Onder meer wordt gevraagd in te stemmen met de
bijgestelde ontwikkelvisie op Stadsoevers en met de ontwikkelrichting van de Molenbeek. Verder staat de
ontwikkelvisie op het Kadeplein ter instemming op de agenda, inclusief een voorstel hoe de inrichting van
het Kadeplein kan worden gefinancierd. Tenslotte worden besluiten gevraagd rondom de aanleg van het
zogenoemde Smart Climate Grid, een systeem dat het nieuwe stadsdeel straks op een innovatieve en
duurzame wijze van warmte voorziet.
Stadsoevers wordt fasegewijs ontwikkeld met als eerste focus de realisatie van het zuidelijk deel van het
plangebied inclusief het Kadegebied. Dit gedeelte vormt de poort tot de verdere ontwikkelmogelijkheden
binnen Stadsoevers. Het deelproject ‘groene ader stadsoevers’ bestaat uit de renovatie en openstelling van
de Paterstuin èn het ontwikkelen van de Molenbeek tot een toekomstige ecologische verbindingszone.
Voor het ontwikkelen van de Molenbeek tot een toekomstige ecologische verbindingszone is het
noodzakelijk dat de overkluizing van de Molenbeek onder het Kadeplein gedeeltelijk ongedaan gemaakt
wordt. Hiertoe zal dat gedeelte van de Molenbeek worden gereconstrueerd in een open-waterverbinding
die aansluit op de reeds aangelegde Molenbeek bij de nieuwbouw van het ROC.
Inspreker:

dhr. Van Dooren namens Ondernemingsvereniging Kaaike Boven
dhr. Melissen
______________________________________________________________________________

Blok Informatie
____________________________________________________________________________________
Het Care Innovation Centre
Korte toelichting en voortgang van het project door de heer Clercx, directeur van het Care Innovation Centre.
De heer Clercx zal ingaan op de missie, de visie, verbeteren investeringsklimaat, verbinden van onderwijs en
bedrijfsleven, fondsenwerving en deelnemers in het CIC.

De vergaderingen zijn live en achteraf te bekijken via uw computer of tablet via
www.raad.roosendaal.nl . Op deze website van de gemeenteraad vindt u ook de agenda en
vergaderstukken. De stukken liggen ook ter inzage bij de informatiebalie van het stadskantoor en
de openbare bibliotheek.

