
 

AGENDA COMMISSIEVERGADERING 

 
Vergaderdatum:  woensdag 18 november 2020 
Tijd:   19:30 uur 

Vergaderplaats: Raadszaal Raadhuis, Markt 1 te Roosendaal 
 
 

In verband met de Corona-maatregelen is het momenteel helaas niet mogelijk om openbare 
vergaderingen van de gemeenteraad vanaf de publieke tribune bij te wonen. U kunt de openbare 
vergaderingen van de gemeenteraad thuis live volgen via: raad.roosendaal.nl 

 
 

OPENBARE VERGADERING 
 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN  
 
 
2. VASTSTELLEN AGENDA  
 

3. 71-2020 Raadsvragen VLP en PvdA - Stand van zaken leefbare omgeving nabij Poolse 
supermarkt Gastelseweg   
Betreft antwoord van het college van 1 juli 2020 op raadsvragen van de VLP en PvdA van 8 juni 
2020 over de ervaren overlast nabij de Poolse supermarkt aan de Gastelseweg en de stand van 
zaken m.b.t. de leefbaarheid van de omgeving.  
Portefeuillehouder: burgemeester Van Midden 
 
Geagendeerd door: 
- VLP 
- SP 
- Wezenbeek 
- PvdA 
- Burger Belangen Roosendaal 

 

4. 264982 - E - Plan van aanpak zwerfafval 
Betreft het Plan van aanpak zwerfafval, dat op 29 mei 2020 via de Dagmail als ingekomen stuk in 
de E-categorie (ter kennisname) aan de raad is aangeboden. In dit plan staat hoe de gemeente 
een schone openbare ruimte wil realiseren.  
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 
 
Geagendeerd door:  
- VLP 
- CDA 
- VVD 
- ChristenUnie 
- GroenLinks 
- D66 
- PvdA 
- SP 
- Burger Belangen Roosendaal 



 

5. Beantwoording raadsvragen VLP - Megajumbo 
Betreft antwoord van het college van 26 augustus 2020 op raadsvragen van de VLP van 10 juli 
2020 over de uitbreiding van de Jumbo aan de Van Beethovenlaan. 
Portefeuillehouder: wethouder Lok 
 
Geagendeerd door:  
- VLP 

 
 

6. 245-2019 Vraag en Antwoord VLP aanvullende vragen geluidswering spoorzone en 217-2019 
Vraag en Antwoord Geluidswering spoorzone 
Betreft antwoorden van het college op schriftelijke vragen van de VLP uit november en december 
2019 over door ProRail te nemen geluidswerende maatregelen in de spoorzone. 
Portefeuillehouder: wethouder Lok 
 
Geagendeerd door:  
- VLP 
- PvdA 

 
 

7. 019-2020 Vraag en Antwoord - Spoorwegovergangen 
Betreft antwoorden van het college van 11 februari 2020 op schriftelijke vragen van de PvdA-
fractie van 21 januari 2020 over de spoorwegovergangen aan de Willem Dreesweg in het kader 
van verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer van en naar de wijk Tolberg. 
Portefeuillehouder: wethouder Lok 
 
Geagendeerd door:  
- PvdA 
- VLP 

 

8. SLUITING 
 

De voorzitter van de Commissie, 

 

Annette Gepkens 

 


