BEELDVORMENDE RAADSBIJEENKOMST
Datum:
1 april 2015
Aanvang:
19.30 uur
Vergaderplaats:
Raadszaal, Oude Raadhuis aan de Markt te Roosendaal
_________________________________________________________________________________
De gemeenteraad wil graag goede besluiten nemen voor Roosendaal. Om dat te kunnen, is het
belangrijk dat raadsleden voldoende informatie hebben over voorstellen van het college.
In de beeldvormende raadsbijeenkomst kunnen raadsleden zich nader laten informeren over mogelijke
gevolgen van deze voorstellen voor burgers.
Inwoners en maatschappelijke organisaties zijn dan ook van harte uitgenodigd om aan de bijeenkomst
deel te nemen, als inspreker of als toehoorder op de publieke tribune.
Insprekers kunnen zich tot uiterlijk 31 maart 2015 12.00 uur melden bij de raadsgriffie
(telefoon: 0165 579 277 of mail: griffie@roosendaal.nl).
__________________________________________________________________________________
Blok Inspraak
___________________________________________________________________________________
O7
Evaluatie Kansen voor Kalsdonk
In het kader van het programma Kansen van Kalsdonk zijn veel goede initiatieven ontstaan die hebben
bijgedragen aan de oorspronkelijke doelstellingen: meedoen, ontmoeten, een sterk centrum in de wijk waaronder een veilige en schone wijk - en ruimte geven aan en ontwikkelen van de eigen kracht van
inwoners. Het college constateert ook dat de afzonderlijke initiatieven nog niet volledig hebben geleid tot
het ontstaan van een breed netwerk, waarin men kennis heeft van elkaars afzonderlijke kwaliteiten en
men elkaar ook automatisch weet te vinden. Voor de komende periode ligt daar de uitdaging. De raad
wordt voorgesteld kennis te nemen van de evaluatie.
Inspreker:

Mw. Teunis namens de Stichting Ruilwinkel Roosendaal

__________________________________________________________________________________
Blok Woonagenda
___________________________________________________________________________________
B5
Woonagenda 2015
De Woonagenda geeft kaders om de woningmarkt te stimuleren en te faciliteren. De rol van de gemeente
is belangrijk en een aantal actiepunten is daarom aan de gemeente toegekend. Maar de Woonagenda
2015 is ook een voortzetting van het participatieve proces dat in Roosendaal is gestart. Voor
marktpartijen liggen ook opgaven en acties die integraal onderdeel uitmaken van deze Woonagenda
2015. Het college heeft een aantal zogenoemde woontafels georganiseerd ter voorbereiding op de
woonagenda 2015. De raad wordt voorgesteld de woonagenda 2015, het actieprogramma en de
beleidsregels ten aanzien van gemeentegaranties en gemeentelijke geldleningen vast stellen.
12O-2015 Raadsmededeling 2e woontafel
De tweede woontafel bood de gelegenheid aan zes lokaal actieve marktpartijen om een goed idee voor
de Roosendaalse woningmarkt te presenteren: Stichting Groenhuijsen, AlleeWonen, Rabobank
Roosendaal/Woensdrecht, Coresta, makelaars Ludo van der Eijken en Bob van Dijk en BVR/Suijkerbuijk.
Genodigden:

Jongerenraad Roosendaal
AlleeWonen
Coresta

__________________________________________________________________________________
Themablok
___________________________________________________________________________________
Presentatie van Vitale wijken en dorpen
Vitale wijken en dorpen is een van de hoofdthema’s uit de “Bestuursovereenkomst 2014-2018 Werken
aan een evenwichtig Roosendaal. Op dit thema zet het college de lijn voort die de afgelopen jaren is
ingezet. Programmamanager Emmy van den Heuvel zal de raad middels een presentatie een toelichting
geven op het programma Vitale Wijken en Dorpen. Tijdens de presentatie komen onder meer de
verschillende projecten van het programma en de rol van de raad aan bod.

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.

