
RAADSVRAAG cf. art. 37 RvO    

Aan de voorzitter van de Raad van Roosendaal   

Betreft: Raadsvragen cf. art. 37 RvO   

 

Steller vragen: Bjorn Rommens (PvdA Roosendaal), Wilbert Brouwers (VLP Roosendaal), Bejar Taher 

(D66 Roosendaal), Nicole Roeken (CDA Roosendaal), Corrie van Leerzem (FVD Roosendaal), Frits 

Koopmans (FVD Roosendaal), Jac Wezenbeek (Vitaal Liberaal) 

Onderwerp: Update dossier Gastelseweg 

 

Kenmerk: 186-2022 

 

Datum: 4 november 2022 

Geachte voorzitter, 
 
Het dossier Gastelseweg is een dossier wat al jaren loopt in de gemeente. Vorig jaar zijn daar in de 

raad wat ontwikkelingen op ingezet door middel van een maatregelenplan en een 

intentieovereenkomst. In de afgelopen maanden zijn er ook weer wat vervelende incidenten 

(inbraken e.d.) geweest. Het leek ons als raad daarom ook goed om even een update te vragen aan 

het college over dit dossier. 

 

De fracties van PvdA Roosendaal, VLP Roosendaal, D66 Roosendaal, CDA Roosendaal, FVD 

Roosendaal en Vitaal Liberaal hebben hierover de volgende vragen;  

1. Kunt u een update geven over de afgesproken maatregelen (uitvoer, etc.) 

2. Is dit dossier toe te voegen aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid? 

3. In het maatregelenplan staat dat er na een jaar geëvalueerd gaat worden. Wanneer is deze en 

wat is de bedoeling dat er na die evaluatie dan gaat gebeuren? 

4. Zijn er nu al merkbare (verbeter-/ontwikkel-)punten? 

5. Is het verhuizen van de Poolse supermarkt (nog steeds) een haalbare/wenselijke optie? 

6. Geven recente gebeurtenissen (= inbraken) aanleiding tot andere/snellere te nemen 

maatregelen? 

7. Hoe verloopt het contact als gemeente met de omwonenden en met de ondernemer van de 

Poolse supermarkt? 

8. Welke opdracht heeft de gemeente gegeven aan De Brug als het gaat om de Gastelseweg? 

9. Hoeveel geld is de gemeente jaarlijks kwijt aan interventies op dit stukje Gastelseweg? 

 

 

Namens, 

 

PvdA Roosendaal, Bjorn Rommens 

VLP Roosendaal, Wilbert Brouwers 

D66 Roosendaal, Bejar Taher 

CDA Roosendaal, Nicole Roeken 

FVD Roosendaal, Corrie van Leerzem en Frits Koopmans 

Vitaal Liberaal, Jac Wezenbeek 


