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Onderwerp Vragen van de gasten van de raad van SDW en S&L

zorg

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling in de

cyclus?

Nee

Beleidsterrein

Portefeuillehouder college

Schriftelijke vraag

Woensdag 5 oktober was er een speciale bijeenkomst gasten van de raad voor mensen met een

verstandelijke beperking. We hadden gasten van SDW en S&L Zorgop bezoek.

Een onderdeel van deze bijeenkomst was een rondvraag onder de gasten onder het motto: 'Wat wil

je de burgemeester vragen'. Hierbij werden o.a. volgende vragen gesteld:

1. Er wordt te hard gereden op. de Roosendaalsestraat in Wouw, mensen met een beperking

..K.¡nnen niet zo snel oversteken en we willen daar graag een oplossing voor.
ì

ls het mogelijk dat er extra controle komt of heeft u een andere oplossing?

2. Volgens de gasten kunnen de inwoners van Bergen op Zoom onbeperkt reizen met hun taxipas

en de inwoners van Roosendaal niet. Als we k'rjken op de website van de deeltaxi is dat voor alle

inwoners van de regio West Brabant hetzelfde.

Waar kan dan het verschil in zitten?

3. Theaterwerkplaats Tiuri moet op de huidige locatie aan het eind van het jaar weg. Ze hebben

nog geen alternatief aangeboden gekregen.

Weet onze burgemeester de locatie al ?

Graag ontvangen wij van het college antwoord op deze vragen

Klaar Koenraad - Groen Links

Sjef van Dorst - Roosendaalse Lijst

Jac Wezenbeek - WD



Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

1) Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het nodig om de specifieke locatie op de
Roosendaalse straat te kennen. Daarom neemt de verantwoordelijke vakprofessional
contact op met de begeleider van SDW en zal de (on)mogelijkheden met hem en de cliënten
bespreken.

2) Dat klopt. Het verschi{ is te verklaren doordat de gemeente Roosendaal een maximaal
aantal kilometers (1250 km per jaar) hanteert voor reizen tegen een lager tarief. De
gemeente Bergen op Zoom doet dit niet.

3) De huisvesting van Theaterwerkplaats Tiuri komt pas in gevaar zodra de huídige huisvesting
is verkocht i.h.k.v. ontwikkeling van Stadsoevers. Hiertoe lopen op dit moment
onderhandelingen met marktpartijen. De ontwikkelíng van dit gebouw kan echter pas vorm
gegeven worden nadat het bestemmingsplan Stadsoevers onherroepelijk is geworden. Zoals
bekend is de planning dat het bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2Ot7 door uw
raad wordt vastgesteld. Tot die tijd kan Tiuri in ieder geval gehuisvest blijven in het
Essentgebouw. Zie ook de antwoorden op de schriftelijke vragen SP - onduidelijkheid en
onzekerheid huisvesting culturele organisaties d.d. 17 oktober.

ln de hoop uwvragen naargenoegen te hebben beantwoord

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
De secretaris,
R. Kleijnen
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