
Bijlage I Overzicht prioriteiten per wijk of dorp  

 

Wijk / Dorp  Geprioriteerd thema  Specificering  

Burgerhout Wonen  
Meedoen  
Veilig 

Armoede en Werk, Toegankelijkheid openbaar vervoer 
Onveilige plekken, Surveillance, Inbraakpreventie 
Imago bepaalde buurten en parels in de wijk 

Centrum Wonen  
Veilig 
Gezond 

Leegstand, Sociale en emotionele eenzaamheid, Aanpak 
overlast, Zichtbaarheid handhaving, Parkeerdruk  

Kalsdonk Voorzieningen 
Meedoen 
Veiligheid 

Totale aanpak jeugd, Investeren in armoede en werkloosheid, 
Investeren in handhaving en veiligheid en verlichting 

Kortendijk  Wonen   Voorzieningen  
Veilig  
Meedoen  

Openbaar Groen en Grijs, Buurthuis, Godwaldtpark, Onveilige 
plekken, Aanpak drugscriminaliteit, Persoonlijk benaderen 

Kroeven  Wonen  
Voorzieningen  
Veilig  
Gezondheid 
Meedoen 

Inzicht bijbrengen in cultuurverschillen, Hondenspeelplaats 
aanleggen, Overlast Pootlaan verminderen, Verkeerssnelheid 
President Kennedylaan, Buurtpreventie, Noodbank behouden,  
Werkloosheid aanpakken, Eenzaamheid verminderen, 
Armoede verminderen, Ondersteuning vrijwilligers, 
Professionele netwerken vergroten 

Langdonk Wonen  
Voorzieningen  
Veilig  
Meedoen 

Grijs en groen, Onkruid op verhardingen, Afvalbakken, 
Zwerfvuil, Pleintjesaanpak, Detectie armoede, 
Straatambassadeurs, Buurtpreventie,Noodbank, Spelen voor 
mens en dier natuurlijk veilig en uitdagend, Minder verkeer. 

Nispen Wonen  
Voorzieningen  
Meedoen 

Behoud winkels, Positionering PR Heerlijckheijd Nispen, 
Onderhoud groen – en rommel in de natuur, Behoud buurthuis, 
Nieuwe activiteiten, Betrokkenheid vergroten (ook jeugd) 

Tolberg Voorzieningen  
Gezondheid 
Meedoen 

Buurthuis aantrekkelijk maken, Deelname van de vrijwilligers 
en buurtpreventie, Samenvoegen van instanties die werken 
aan gezondheid. Tegengaan van sociale eenzaamheid 

Westrand Wonen  
Voorzieningen  
Veilig  
Meedoen 

Communicatie vanuit de gemeente op maat, Grijs en Groen, 
Aanbieden van integratieprogramma, Elkaar stimuleren, 
Bewonersgesprekken, Sociale cohesie, Verbetering geestelijk 
welzijn, Invoeren (portiek)ambassadeurs, Rembrandtgallerij 

Wouw Wonen  
Voorzieningen  

Versterken toerisme en markt, Kwaliteitsniveau van openbaar 
groen en grijs, Verbetering woningaanbod, Aanpak 
eenzaamheid. 

Wouwse Plantage Wonen  
Voorzieningen 
Meedoen 

Openbaar vervoer, Verkeersveiligheid,  Behoud vrijwilligers,  
Behoud basisschool,  Peuterspeelzaal en creëren BSO, 
Eenzaamheid 

Heerle Wonen 
Veiligheid. 

Nieuwbouw, Hondenuitlaat mogelijkheden, Onderhoud wegen, 
Bestrating, Verkeersdrukte, Veiligheid, Overlast, Meldpunt, 
Buurtpreventie en safetycheck 

Moerstraten Wonen  
Voorzieningen 

Betaalbaar bouwen, Meer nieuwbouw, Behoud van 
voorzieningen, Behoud school 

 
 



Bijlage II Prioriteiten gekoppeld aan bestaande beleids- en planvorming 
 

Integraal Veiligheids- en actieplan 

De gemeente streeft, samen met de ketenpartners, ernaar om het veiligheidgevoel in de woon en 
leefomgeving structureel te verbeteren. Het beïnvloeden van de veiligheidsbeleving en de aanpak van 
criminaliteit en overlast vergt brede inzet. De focus mag niet alleen liggen op zichtbare, herkenbare en 
aanspreekbare wijkagenten en strikte handhaving. De focus moet ook liggen op preventie, participatie, dragen 
van eigen verantwoordelijkheid. De gemeente werkt, conform de kaders die zijn gesteld in het Actieplan 
Integrale Veiligheid zichtbaar, dynamisch en actiegericht aan veiligheid. 
De gemeente is voortdurend op zoek naar de juiste wijze om burgers te verwijzen naar de juiste instantie om 
hun klachten en meldingen te doen. Dit is het zoeken naar een balans tussen enerzijds het voor onze inwoners 
zo eenvoudig mogelijk maken (bijv. te werken met één meldpunt) en anderzijds te zorgen voor zo min mogelijk 
tussenschakels in een meldketen. Dit komt immers de afdoening ook niet ten goede. Bij de inrichting van onze 
nieuwe website wordt dit aspect meegenomen. Ook ontvangen de medewerkers van ons Klant Contact Centrum 
instructies over hoe met deze meldingen moet worden omgegaan. Ook in het Integraal Veiligheidsplan wordt 
hier aandacht aan geschonken. 

 

Wijk- en dorpshuizen en sociale cohesie  

Tijdens de dialoogsessies is aandacht gevraagd voor het behoud van de wijk- en dorpshuizen. De versterking 
van de sociale cohesie en de rol van de wijk- en dorpshuizen daarin, is vooral een zaak van inwoners en 
besturen zelf. Duidelijk is dat dit maatwerk per wijk of dorp is.  
Op dit moment is er € 500.000 beschikbaar voor subsidies aan wijk- en dorpshuizen. Vanaf 2016 hebben we in 
de subsidieregels opgenomen dat de wijk- en dorpshuizen een bijdrage moeten leveren aan ‘vitale wijken en 
dorpen’ en de ‘veranderagenda transformatie sociaal domein’. Verdieping van het vraagstuk sociale cohesie op 
wijk- en dorpsniveau wordt besproken met als doel om inwonersinitiatieven op gang te brengen en initiatieven 
onderling dan wel met die van andere partners te verbinden.  

 

Wijk- en dorpsonderhoudsplannen Verbindend Beheren 

In de evaluatie Verbindend Beheren is aangekondigd dat de gemeente dorpen en wijken de gelegenheid biedt 
om mee te denken over de inzet van de beschikbare middelen (euro’s en uren) en daarmee ook invloed te 
hebben op de onderhoudstoestand van de eigen leefomgeving. Hierbij kunnen, bijvoorbeeld door participatie in 
het onderhoud, accenten worden aangebracht. In 2015 is hier een begin mee gemaakt in de Wouwse Plantage 
en Wouw en in 2016 zal dit verder worden uitgerold over de overige wijken en dorpen.  

 

Proeftuin maatschappelijke initiatieven 

Zoals eerder gemeld wordt er gewerkt aan een studie wordt naar de vraag welke faciliteit (Proeftuin voor 
Maatschappelijke Initiatieven (PMI)) we als gemeente beschikbaar moeten stellen om maatschappelijke 
initiatieven gedurende een bepaalde tijd hun meerwaarde cq bestaansrecht te laten  bewijzen.  
Dit in vergelijking met de huisvesting voor startende ondernemers in het starterscentrum aan de Leemstraat. De 
hiermee gemoeide huisvestingskosten moeten betaald worden vanuit de budgetten waar ook de revenuen 
worden behaald.  

 

Communicatie op straat- en blokniveau  

Tijdens de dialoogsessie in de wijk Westrand is gevraagd om meer communicatie vanuit de gemeente op maat 
richting de bewoners op straat-blokniveau.  In vervolggesprekken tussen de meedenkers vanuit de 
dialoogsessies (niet uitsluitend Westrand) en medewerkers van de gemeente wordt nader bepaald wat de 
verwachtingen zijn.   
Op basis van de gesprekken met de meedenkers zullen voorstellen worden geformuleerd en aanpassingen 
worden doorgevoerd. 

 

Voorzieningen: onderwijs 

Vanuit de dialoogsessies is het in stand houden van de voorzieningen (waaronder onderwijs) in de dorpen als 
belangrijk thema benoemd. De problematiek rondom kleine scholen vraagt echter om een open gesprek tussen 
de directe belanghebbenden. Het doel is om  te komen tot oplossingsrichtingen om kwalitatief goede 
onderwijsvoorzieningen voor de dorpen te blijven behouden. Gemeente en schoolbesturen trekken hier in het 
kader van de doordecentralisatie onderwijshuisvesting samen in op.  

 
  



Kwiekroute in Westrand  

Tijdens de dialoogsessie in de Westrand is het belang van gezondheid  en bewegen benadrukt. Het bestaande 
initiatief van de Kwiekroute voorziet hier in.  De Kwiekroute is een wandelpad waarlangs “gym” oefeningen 
gedaan kunnen worden. Hierdoor is sporten bereikbaar voor iedereen en dient het meerdere doelen als 
ontmoeting, verbinding en beweging welke bijdragen aan de gezondheid.  Mooi van dit project is dat het loopt 
van het huis van de Westrand naar het St. Elisabeth met daardoor aan begin en eind ontmoetingsplekken. 
Verschillende mensen willen gebruik maken van de route met wandel- , gezelligheid- en gymgroepjes.  
De bewoners van Westrand zullen zelf een oogje in het zeil houden en zorgen dat er zo nodig gerepareerd 
wordt. De bijdrage van de gemeente Roosendaal is € 7.000 en wordt vanuit bestaande middelen betaald (GIDS-
gelden). 

 

Inzetten DSI 

De gemeente Roosendaal heeft een aantal flexibel in te zetten DSI’s. Deze digitale snelheidsindicatoren worden 
voor bepaalde periodes geplaatst op plaatsen waar dat dan meerwaarde heeft. Vanuit deze insteek wordt nu 
gekeken of het aantal DSI’s die de gemeente nu heeft voldoende is. Eventuele extra aan te schaffen digitale 
snelheidsindicatoren worden vanuit reguliere middelen bekostigd.  

 

Werkgelegenheid 

Vanuit dialoogsessies wordt aandacht gevraagd voor werkgelegenheid. Er is bewust gekozen om de aanpak 
van werkloosheid te benaderen vanuit een regionale samenwerking met 5 andere gemeenten in de 
uitvoeringsorganisatie van het Werkplein Hart van West-Brabant. Verder zijn we actief middels het 
Arbeidsmarktoffensief / Economisch Actieplan. Om deze reden zullen we op (bestaande) werkloosheid dus geen 
specifiek beleid ontwikkelen op wijk- of dorpsniveau. 

 
 
 



Bijlage III: Tranche 1 Vitaliteitsacties 
 
1-A. Doorontwikkeling buurtpreventieteams 

Aanleiding 
Tijdens veel dialoogsessies is de doorontwikkeling van buurtpreventieteams als kans genoemd. In de praktijk 
zien we al dat teams actief worden op andere gebieden en zich niet meer beperken tot het lopen van rondes in 
de buurt.  

Beoogd effect en resultaat 
Inzicht krijgen in mogelijkheden om buurtpreventieteams door te ontwikkelen. Hier kunnen voorstellen voor 
volgende tranches uit voortvloeien.  

Concrete activiteiten 
Onderzoek uitvoeren naar behoeftes van buurtpreventieteams als het gaat om de andere thema’s of vernieuwde 
rol op het thema veiligheid. In hoeverre is er ook behoefte om bijvoorbeeld deel te nemen aan actieve inzet op 
het thema wonen;  fysieke woomomgeving (schoonteams, groenteams) etc. We sluiten ook aan bij bestaande 
initiatieven. 

Trekker en betrokken partijen 
Gemeente in nauwe samenwerking met Traverse  

Kosten 
Het onderzoek wordt vanuit reguliere middelen bekostigd.  

Tijd 
Eerste helft 2016 

 
 
1-B. Dorpshuis De Spil Wouwse Plantage Voorzieningen en zorg dichtbij 

Aanleiding 
In het integraal dorpsontwikkelingsplan (IDOP 2009), de jaarlijks opgestelde dorpsactieplannen en het 
projectplan (Be)Leefbaarheid Wouwse Plantage zijn de prioriteiten voor de leefbaarheid van het dorp samen 
met bewoners in beeld gebracht. Uit deze plannen en uit de dialoogsessie in Wouwse Plantage blijkt dat 
inwoners trots zijn op hun dorpshuis en dat het gezien wordt als belangrijke ontmoetingsruimte en een 
essentiële voorziening. Mede doordat  er in de loop van de tijd steeds meer voorzieningen uit het dorp zijn 
verdwenen, er zijn geen winkels meer en er rijdt geen buurtbus, zijn uitbreidingen van het voorzieningsniveau in 
het dorpshuis meer dan nodig.  
Het bewonersplatform heeft met veel inzet de verzelfstandiging van het dorphuis De Spil in mei 2014 
bewerkstelligd. Het dorpshuis wordt momenteel voortvarend bestuurd door “Stichting de Spil Wouwse Plantage”. 
Zij zetten zich, samen met de werkgroep Welzijn en Zorg en de vele vrijwilligers, in om het voorzieningsniveau in 
het dorpshuis op te schalen en voor het organiseren van zorg dichtbij de dorpsbewoners. Inmiddels is het 
dorpszorgnetwerk Wouwse Plantage ontstaan.  

Beoogde effect en resultaat 
Het realiseren van een multifunctionele zorgruimte in Dorpshuis De Spil. Dit sluit tevens naadloos aan op één 
van de hoofddoelstellingen van de veranderagenda transformatie sociaal domein, te weten: zorg en 
ondersteuning dichter bij (de leefwereld van) de inwoners brengen. 

Concrete activiteiten en betrokken partijen 
Het bestuur van De Spil heeft inmiddels met diverse partijen gesprekken gevoerd en dit heeft geleid tot de 
volgende plannen:  

- Het creëren van een multifunctionele zorgruimte bestemd voor o.a.:  
- bloedprikken, huisarts(en), praktijkondersteuning huisarts, wijkzuster fysiotherapie, 

dorpszorgnetwerk. Afspraken zijn met deze partijen reeds gemaakt om één of meerdere 
dagdelen per week gebruik te maken van het dorpshuis om zo zorg dichtbij de dorpsbewoners 
te organiseren. 

- Het vergroten van de foyer om ruimte te geven aan: 
-  huiskamerproject (vanwege de hoge sociale eenzaamheid in het dorp).  

Ook andere voorzieningen  worden bekeken: verstrekken van warme maaltijden, 
dagbesteding, jeugdhonk, het realiseren van een digitale(super)markt, pinautomaat etc.  

- De kleedruimte, van zowel de dames als van de heren, voorzien van douches op verzoek van en 
samen met de gebruikers. 

- Het uitbreiden van de groepsruimte met een tuinkamer.  
- Opplussen van het gehele pand (inclusief bergruimte voor verenigingen).  

Dekking         
Lopende subsidieaanvragen:        €    55.000,--  



(Rabobank, VSB, Oranjefonds, waarvan reeds € 10.000,- ontvangen) 
Inzet vrijwilligers                       €    36.000,-- 
(800 manuren, zoals schilderen, timmeren, fundering graven, wanden plaatsen etc.) 
Raming  sponsorwerving in dorp                     €      5.000,-- 
Eigen bijdrage Stichting De Spil (uit onderhoudsfonds)                   €   38.800,50 
Gemeentelijke bijdrage                                                                           €   50.000,--   
Totale kosten                                                                                                           € 184.800,50 

Tijd 
Het project start in maart 2016 en heeft een doorlooptijd van een jaar, waarbij fase 1 ‘het creëren van een 
multifunctionele zorgruimte’ gerealiseerd kan worden binnen 4 maanden. 

 

 
 
1-D. Portiek ambassadeurs Westrand 

Aanleiding 
Tijdens de dialoogsessie in de Westrand is het idee ingebracht om in flats (gestapelde bouw)  zogenaamde 
portiekambassadeurs in te voeren.  

Beoogde effecten en resultaten 
De portiekambassadeurs kunnen een bijdrage leveren aan het verbeteren van de fysieke en sociale aspect van 
de woonomgeving zoals in trappenhal en bergingen, maar ook rondom een flatgebouw.  
De sociale cohesie kan hiermee op kleine schaal worden verbeterd. Een dergelijk initiatief dient door inwoners 
van een portiek te worden gedragen en kan ook elders in Roosendaal voorzien in een behoefte. 
De portiek ambassadeurs passen ook in de visie van AlleeWonen, waarbij mogelijkheid tot ‘zelfbeheer’ een 
steeds groter accent krijgt.  

1-C. Cruyff Court Westrand 

Aanleiding 
Tijdens de dialoogsessie in de wijk Westrand is onder andere aangegeven dat er behoefte bestaat om het Cruyff 
Court te behouden.Met het vervangen van de kunstgrasmat van het Cruyff Court wordt tegemoet gekomen aan 
de behoeften van de bewoners van de wijk Westrand en een impuls gegeven aan deze wijk.   
Tijdens de dialoogsessie is aangegeven dat het aanpakken van verloedering van de wijk en het realiseren van 
meer voorzieningen voor inwoners boven de 12 jaar tot de prioriteiten behoren.  

Beoogde effecten en resultaten 
Het voorstel draagt niet alleen daar aan bij, maar ook aan de behoeften van de wijk Westrand om het 
overgewicht onder jongeren aan te pakken, alsmede het fysieke en sociale aspect van de woonomgeving te 
verbeteren. 
Tot slot biedt dit voorstel de gelegenheid voor synergie van diverse organisaties met betrokkenheid bij de jeugd, 
zoals onder andere de scholen De Sponder en De Fakkel, Juzt en Sportservice Noord-Brabant. 

Concrete activiteiten  
Het Cruyff Court in de Westrand is tien jaar geleden aangelegd. Na diverse reparaties is de kunstgrasmat 
dringend aan vervanging toe en het omringende hekwerk dient gerepareerd te worden.  
Vervanging van de kunstgrasmat stelt Sportservice Noord-Brabant in staat ook in de toekomst sport- en 
beweegactiviteiten op dit veld te blijven organiseren. Daarnaast biedt het de scholen en Juzt de mogelijkheid het 
veld te gebruiken tijdens de pauzes en voor het organiseren van diverse sport- en beweegactiviteiten. Tot slot 
blijft hierdoor de komende jaren een mooie sport- en speelvoorziening voor de jeugdige bewoners van de wijk in 
stand gehouden. Dit alles om een gezonde leefstijl onder jong en oud te bevorderen. 

Trekker en betrokken partijen 

- Sportservice West-Brabant 
- Leerlingen van basisschool De Fakkel en De Sponder 
- Juzt 
- Jeugdige bewoners van de wijk Westrand 

- Omwonenden 

Kosten 
Kosten € 47.000,-- 

- Bijdrage Cruyff Foundation € 25.000 
- Totaal gemeentelijke bijdrage € 22.000,--   

Tijd 
Het moment van vervanging moet worden bezien in samenhang met de nieuwe huisvesting van De Sponder, De 
Fakkel en Juzt. 



Concrete activiteiten  

- Werving bewoners (AlleeWonen).  
- Wanneer er bewoners bereid worden gevonden om deze inzet te doen zouden ze de middelen moeten 

hebben. 

Trekker en betrokken partijen 

- AlleeWonen 
- Gemeente  

Kosten 
Totaal gemeentelijke bijdrage € 2.500,--  
Met deze middelen kunnen initiatieven in de directe leefomgeving worden ondersteund.  

Tijd: 
2016 

 
 
1-E. Jordaensplein Westrand  

Aanleiding 
Tijdens de dialoogsessies in de Westrand is aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de openbare ruimte.  
Bij het Jordaensplein doet zich een parkeerprobleem voor dat door het herinrichten van het plein kan worden 
opgelost. De bereikbaarheid voor hulpdiensten wordt hiermee eveneens verbeterd.  

Beoogde effecten en resultaten 
Verbetering van het Jordaensplein qua parkeermogelijkheden en bereikbaarheid voor hulpdiensten.  

Concrete activiteiten  
Het plein wordt heringericht met behoud van de monumentale bomen. Na de herinrichting wordt aan de andere 
zijde geparkeerd en is beter toegankelijk voor de hulpdiensten.  De bewoners zijn betrokken bij de planvorming.  

Trekker en betrokken partijen 
Gemeente en bewoners Jordaensplein.  

Kosten 
Gemeentelijke bijdrage € 35.000,-- 

Tijd 
2016 

 
 
1-F. Godwaldtpark Kortendijk 

Aanleiding 
Er is een initiatief om het Godwaldtpark te verbeteren. Dit sluit naadloos aan bij de prioriteiten die zijn gesteld in 
Kortendijk.  Het is hierbij overigens wel belangrijk om in ogenschouw te nemen dat de parken op stads- en 
wijkniveau tot de hoofdgroenstructuur behoren. Dat betekent dat de gemeente eigenaar van deze gebieden 
blijft. Dit betekent dat de gemeente bij de aanpak voor het Godwaldtpark zeer nauw betrokken blijft. 

Beoogde effecten en resultaten 
Het Godwaldtparkt was ooit een aantrekkelijk recreatiepark. Door slijtage zijn steeds meer voorzieningen 
verwijderd, waardoor het een saai park geworden is. Dit is zonde, want het biedt veel mogelijkheden voor 
gebruik. Oogmerk is om het Godwaldtpark weer een aantrekkelijk park te maken, waar iedereen graag recreëert 
omdat er van alles en nog wat te doen, te leren en te zien valt 

Concrete activiteiten  
Een bewoner die landschapsontwerper is, heeft samen met een bewonersgroep en het Bewonersplatform een 
plan gemaakt om het park aantrekkelijker, beter toegankelijker en sociaal veiliger te maken. De bewoners 
dragen bij in de uitvoeringswerkzaamheden en in het gebruik en onderhoud van het park. Er komt een 
heemtuin, speelterrein, hondenspeelplaats, rhododendronallee, bloemrijk lint, een welkomstboog en 
verhardingen, afvalbakken en bankjes en aanpassingen voor bezoekers met een beperking. 

Trekker en betrokken partijen 

- Gemeente 
- Bewonersplatform 
- Basisschoool De Saffier 
- RoGeP 
- JTC  

Kosten 
Gemeentelijke bijdrage € 50.000,--  
De totale kosten zijn hoger, maar worden gedrukt doordat meerdere betrokken partijen helpen bij de fysieke 



uitvoering. Zo zal bijvoorbeeld basisschool de Saffier uitvoering gaan geven aan het (onderhoud van het) 
natuurlijk speelterrein. 

Tijd: 
De aanpak start in 2016 

 
 
1-G. “Sport voor jeugd” in Kortendijk 

Aanleiding 
Het gezamenlijk bedenken van dit project is in mei/juni  van dit jaar in Kortendijk gestart. Directe aanleiding was 
een groepje moeders van jongetjes die naar de wijktafel kwamen met het verhaal dat hun kindertjes weggepest 
werden van het grote speelveld aan het AB-pad. In de dialoogsessie kwam dit terug met opmerkingen over de 
aanwezigheid van jeugdvoorzieningen. Men pleitte voor inzet van buurtopbouwwerk gericht op de jeugd, en het 
voorbeeld van de wijksportvereniging in de wijk Kalsdonk werd als goed voorbeeld genoemd. 

Beoogde effecten en resultaten 
Het doel is dat er op dat speelveld sportief met elkaar omgegaan wordt, ongeacht de buurt waar je woont, of de 
school waarop je zit. 

Concrete activiteiten  
In het netwerk hebben we partners gevonden die het willen dragen en uitvoeren. 
Op de basisschool De Cortendijck werkt momenteel een leerkracht LO/Sport vanuit Sportservice West-Brabant. 
Deze leerkracht zal ook op basisschool De Klimroos ingezet worden, en er komt een combinatiefunctionaris die 
de naschoolse sportactiviteiten begeleid op het speelveld aan het AB-pad en de verbinding legt met 
sportverenigingen. Het project heeft dus betrekking op: 

- Basisschool De Cortendijck 
- Basisschool De Saffier 
- Speelveld aan het AB-pad 

Trekker en betrokken partijen 

- Sportservice West-Brabant 
- Basisschool De Cortendijck 
- ’t Dijksteeke 
- Basisschool De Saffier 
- Bewoners ruime omgeving AB-pad 
- Ouders van de schoolkinderen 
- CJG 

Kosten 

- Inzet van uren vanuit betrokken scholen. 
- Landelijke regeling Combinatiefuncties      € 30.000 
- Gemeentelijke bijdrage                                          € 60.000,-- (in kosten combinatiefunctionaris) 

Tijd 
Inzet betreft vanaf januari 2016 tot en met het schooljaar 2016 / 2017 

 
 
1-H. Openbaar Groen en Grijs aanpakken in Kortendijk 

Aanleiding 
In Kortendijk heeft een groep bewoners zich verenigd in de Stichting DesDia.  
DesDia zet zich in voor leefbaarheid in de buurt, die bestaat uit de Desmijndijk en de Diamantdijk tot nrs. 72/77. 
Deze groep heeft, in samenwerking met de gemeente, AlleeWonen, Traverse en politie de afgelopen jaren 
gewerkt aan de leefbaarheid met o.a. een jaarlijks groot speelfestijn, aanbrengen openbare verlichting in 
openbaar gebied aan de achterkant van de woningen, aanbrengen van een achterpad, zwerfvuilaanpak, 
plaatsen kroonringen, realiseren 30km/h-zone, aanpak jeugdoverlast en drugscriminaliteit etc.  
 
Deze groep heeft aangetoond een initiatiefrijke bewonersgroep te zijn, die met een grote mate van 
zelfstandigheid resultaten boekt. Met dit initiatief willen de bewoners doorgaan met wat ze zelf al gerealiseerd en 
opgestart hebben.  

Beoogde effecten en resultaten 
Opknappen van de openbare ruimte aan de achterzijde van woningen tegen verloedering, vergroten van de 
leefbaarheid en verbeteren van de sociale controle.  

Concrete activiteiten 
Integrale aanpak van grijs en groen, waarbij bewoners zelf het plan hebben opgesteld, de gemeente het 



machinale werk (laat) uitvoeren en de bewoners zelf aan de slag gaan, en het na gereedkomen ook 
onderhouden. Het betreft het DesDiagebied, meer specifiek aan de zuidzijde tegen de ‘Staaltjes’ aan.  

Trekker en betrokken partijen 

- Gemeente  
- AlleeWonen  
- Traverse              
- Politie  
- DesDia  

Kosten    
Gemeentelijke  bijdrage in het uitvoeringsbudget van € 10.000,--  

Tijd 
2016 

 
 
1-I. digitale snelheidsindicator Kortendijk 

Aanleiding 
In Kortendijk spelen een aantal vraagstukken met betrekking tot verkeersveiligheid en verkeerssnelheid. Het  
De aanpak van onveilige plekken heeft prioriteit gekregen tijdens de dialoogsessies. Het Buurtpreventieteam 
Flintdijk zet zich bijvoorbeeld in voor een veiligere straat nu de gemeente het asfalt gaat onderhouden.  

Beoogde effecten en resultaten 
Oogmerk is om bewonersbetrokkenheid te stimuleren bij verkeersveiligheidsacties in het kader van het, door het 
buurtpreventieteam nog aan te vragen, verkeersveiligheidslabel. 

Concrete activiteiten  
Er wordt door en voor de wijk een DSI aangeschaft. Deze digitale snelheidsindicator wordt voor bepaalde 
periodes geplaatst op plaatsen in de wijk waar dat dan meerwaarde heeft. Bewoners bepalen gezamenlijk de 
prioriteiten, de gemeente is faciliterend.  

Trekker en betrokken partijen 

- Gemeente  
- Buurtpreventieteam Flintdijk 
- Bewonersplatform Kortendijk 
- Veilig Verkeer Nederland afd. Roosendaal 
- WG ‘Leefbare Flintdijk en Onyxdijk’. 

Kosten    
De totale kosten voor een DSI bedragen € 5.000,-- 
De gemeentelijke bijdrage is € 2.500,-- Het restant bedrag wordt door bewoners(groepen) bijeen gebracht.  

Tijd: 
2016 

 
 
1-J. Verfraaiing Burgerhout 

Aanleiding 
Tijdens de dialoogsessie is de verfraaiing van de wijk benoemd. Verder zijn als prioriteiten het verbeteren van 
het imago van bepaalde wijken en sociale cohesie aangeduid. 

Beoogde effecten en resultaten 
Door een gezamenlijke aanpak wordt de buurt verfraaid en gewerkt aan de sociale cohesie en het imago van de 
wijk. 

Concrete activiteiten  
In de buitenruimte worden sporttoestellen geplaatst ter stimulering van bewegen en ontmoeting.  
Er wordt verder een ommetje ingericht met borden om het natuurlijk spelen te stimuleren.  
De ecologische zone wordt versterkt door bloemmengsels te zaaien. De veiligheid wordt verhoogd en de 
openbare ruimte wordt verfraaid door te snoeien. De school en een aantal bewoners hebben dit plan gemaakt. 
De bewoners dragen in de toekomst ook bij aan het beheer en onderhoud.   

Trekker en betrokken partijen 

- BWP Burgerhout 
- Fatimaschool 
- Bewoners omgeving 

Kosten 
Gemeentelijke bijdrage in het uitvoeringsbudget € 15.000,--    



Tijd: 
2016 

 
 

 
 
1-L. Toerisme in Wouw en de geschiktheid van de Markt als evenemententerrein. 

Aanleiding: 
Het versterken van het toerisme en de markt is als prioriteit gesteld tijdens de dialoogsessie in Wouw. Het gaat 
daarbij niet alleen om behoud van het voorzieningenniveau en versterking van de economie, maar ook om het 
meedoen als zodanig en versterking van de centrale sociale ontmoetingsfunctie in het dorp.  

Beoogde effecten en resultaten 

- Meer toerisme (door een hierop gerichte aanpak) zal het economisch draagvlak van de aanwezige 
voorzieningen/ winkels/ horeca  versterken. Het betreft vooral de aantrekkingskracht van specifieke 
evenementen, pleisterplaatsen en de ligging aan toeristisch-recreatieve routenetwerken. 

- Meer toerisme en goede evenementen zullen ook bijdragen aan het lokale sociale verkeer mits de omgeving  
(de centrale Markt) hiervoor beter geschikt gemaakt wordt.  

- Het proces gericht op meer toerisme zal vooral het karakter van meedoen moeten hebben (met de 
geraniumactie als goede voorbeeld).  

Concrete activiteiten  
Om meer ruimte en randvoorwaarden voor toerisme en kwalitatief goede evenementen te kunnen bieden wordt 
voorgesteld om: 

- De Markt geschikt te maken als evenemententerrein en pleisterplaats (ruimte voor terrassen) 
- Toeristische routes meer door het dorp te leiden 

- Molen De Arend hier in te betrekken 
- Met het team van initiatiefnemers en meedenkers (i.s.m. de Dorpsraad en Stichting Wouw Promotie en 

VVV) een toeristisch plan op te stellen (mogelijke afstudeeropdracht NHTV). 
De volgende concrete activiteiten worden uitgevoerd: 

- Geschikt maken Markt voor evenementen (doorspoelen drainage, aanbrengen gefundeerd gras en 
opnieuw inzaaien en verschralen 

- Beperkte exploitatieruimte bieden voor Molen De Arend (daghoreca gericht op toeristisch verkeer) 
- Aanpassing fietsknooppuntennetwerk (bewegwijzering door/ naar  het dorp) 
- Opstellen toeristisch plan (faciliteren stageplaats). 

Trekker en betrokken partijen 
Bewonersplatform Wouw, Stichting Wouw Promotie, VVV, gemeente/ RWB 
 

1-K. Speeltuinvereniging Beatrixplein Burgerhout 

Aanleiding 
De speeltuinvereniging Beatrixplein is niet meer in staat om de speeltuin te draaien zoals dat in het verleden het 
geval was. Dit komt door een tekort aan vrijwilligers. Tijdens de dialoogsessie in Burgerhout is vanuit het 
thema’s voorzieningen en meedoen hier aandacht voor gevraagd. 

Beoogde effecten en resultaten 
Oogmerk is om de functie van de speeltuin (lekker buitenspelen) voort te zetten, maar met beperktere inzet van 
vrijwilligers. 

Concrete activiteiten  
De grond van de speeltuin is altijd al van de gemeente geweest. Er wordt nu openbaar gebied van gemaakt in 
een open setting ten behoeve van de sociale controle, waarbij een aantal geschikte speeltoestellen hier blijven.  
Er is reeds een eerste bijeenkomst geweest met bewoners om het concept van de nieuwe inrichting te 
bespreken. In de beheerfase is er ook betrokkenheid van bewoners en platform en schooncoaches. 

Trekker en betrokken partijen 

- Gemeente 
- Omwonenden 
- Bewonersplatform 

Kosten 
Bijdrage vanuit de Speeltuinvereniging € 40.000  
Gemeentelijke bijdrage in het uitvoeringsbudget €10.000,--     

Tijd 
Vanaf november 2015. 



Kosten 

Gemeentelijke bijdrage in het uitvoeringsbudget: 
-  geschikt maken Markt als evenemententerrein € 40.000,- 
-  aanpassen fietsknooppuntennetwerk   €   7.500,- 
- stageopdracht “toeristisch plan”   €   2.500,- 
Totaal:       € 50.000,--     
                         

Tijd: 
2016 

 
1-M. Hondenspeelplaatsen en Hondenuitlaat mogelijkheden 

Aanleiding 
Tijden de dialoogsessie zijn hondenspeelplaatsen c.q. hondenuitlaat mogelijkheden in verschillende wijken en 
dorpen geprioriteerd.  

Beoogde effecten en resultaten 
Oogmerk is om de leefbaarheid en de sociale cohesie in wijken en dorpen te verbeteren door leuke 
hondenvoorzieningen op één of hoogstens enkele plekken in de wijken of dorpen te concentreren. 

Concrete activiteiten  
Het realiseren van een aantal hondenspeelplaatsen en/of hondenlosloopgebieden, waarbij de bewoners dit zelf 
bedenken en met maximale zelfwerkzaamheid realiseren en vervolgens voor beheer en onderhoud zorgen. Niet 
in alle wijken en dorpen zijn bewoners hierin in dezelfde mate toe in staat. Er zijn nu tien concrete initiatieven in 
beeld. We gaan uit van zelfwerkzaamheid van onze inwoners, maar we stellen desondanks een beperkt bedrag 
ter beschikking als impulsgelden om de initiatieven daadwerkelijk te realiseren. 

Trekker en betrokken partijen 
Gemeente,  bewonersgroepen en hondenbezitters 

Kosten 
Gemeentelijke impulsbijdrage in het uitvoeringsbudget € 20.000,--  
Het beheer wordt door de bewoners zelf opgepakt. 

Tijd 
2016 

 
1-N. Dijkcentrum ”Kortendijk “ (Plein Flintdijk) 

Aanleiding 
Het Dijkcentrum is hét centrum van Kortendijk. Tijdens de dialoogsessie in Kortendijk is geconstateerd dat het 
langzaam maar zeker bergafwaarts gaat met de buitenruimte. En dat dit moet worden voorkomen. 

Beoogde effecten en resultaten 
Oogmerk is een aantrekkelijke buitenruimte van het Dijkcentrum te realiseren. 

Concrete activiteiten  
Sinds kort verzorgt de gemeente extra zwerfvuilbestrijding middels de ‘glutton’, een buitenruimtestofzuiger, 
peukenbakken plaatsen en legen, periodiek kauwgom verwijderen, etc..  
De winkeliers bestrijden ook het zwerfvuil, vrijwillig op grond van de 25 meter-regel.  
Een bewoner die landschapsontwerper is, heeft samen met het Bewonersplatform een concreet plan gemaakt 
om het plein groener en aantrekkelijker te maken. In februari dit jaar zijn de plannen gepresenteerd aan 
omwonenden en enthousiast ontvangen.  

Trekker en betrokken partijen 

- Gemeente 
- Bewonersplatform 

- Winkeliers 

Kosten  
Gemeentelijke bijdrage € 27.000,-- 

Tijd: 
2016 

 
 
1-O.Seniorenpastoraat Roosendaal Zuid (Kroeven, Langdonk en Kortendijk) 

Aanleiding 
Naar aanleiding van het succes van het project ‘Seniorenpastoraat senioren Nood-Oost’ Roosendaal, wil  het 
bestuur St. Nobertusparochie het project ook uitrollen naar Roosendaal Zuid. Het voorliggende project richt zich 



op de wijken Kroeven, Langdonk en Kortendijk. De teamleider van het pastorale team van de St. 
Norbertusparochie coördineert het initiatief, op een later moment zal een projectleider de activiteiten begeleiden 
en vrijwilligers werven. 

Beoogde effecten en resultaten 

- Dit project richt op kwetsbare senioren in Roosendaal Zuid. Project sluit goed aan bij ons beleid en 
prioriteiten genoemd in de dialoogsessies. 

- Tegengaan van eenzaamheid onder senioren door participatie te bevorderen 
- Stimuleren vrijwilligerswerk onder senioren 

Concrete activiteiten  
Organiseren van een activiteitenaanbod voor ouderensenioren in Roosendaal Zuid door (jongere) senioren. 
 
Er is een grote groep oudere senioren (75 jaar en ouder) in de wijken, waaronder ouderen die vereenzamen of 
die het risico daarop lopen. Aan deze ouderen worden verschillende activiteiten aangeboden, om hen in contact 
te brengen met leeftijdgenoten en hen uit een (dreigend) isolement te halen, en om hen te begeleiden bij 
levensvragen en zinvragen die horen bij de hogere leeftijd. De activiteiten wordt verzorgd door de projectleider 
en door vrijwilligers. Een te onderscheiden doelgroep binnen de groep oudere senioren zijn thuiswonende 
(beginnend) dementerende ouderen.  
 
Activiteiten: persoonlijke gesprekken met senioren; verzorgen van ontmoetingsmomenten, gevarieerd aanbod 
bezinning en gespreksgroep; uitbouwen seniorenviering; deelname aan Franciscusdag en seniorenmiddagen; 
gespreksgroepen rond levens- en geloofsvragen rondom ouderdom, ziekte en het levenseinde.  
Met thuiszorgorganisaties zal een specifiek aanbod voor thuiswonende (beginnend) dementerende ouderen 
worden ontwikkeld. 
  
Vanuit het project seniorenpastoraat Roosendaal-Zuid zal voor ouderen wiens partner is opgenomen in een 
verpleeghuis ondersteuning worden geboden via een aanbod van ontmoeting en onderling gesprek.  
Activiteit: gespreksgroep (lotgenotengroep), met aandacht voor verlieservaring, rouw en zingevingsvragen. Deze 
activiteit zal verzorgd worden door goed toegeruste vrijwilligers, waaronder personen die zelf thuiswonende 
partner zijn (geweest).  
 
Op mantelzorgers wordt een steeds groter appel gedaan door de samenleving. Samen met andere organisaties 
wil het project Seniorenpastoraat een programma ontwikkelen waarmee aan mantelzorgers ondersteuning en 
inspiratie wordt aangeboden. 

Kosten 
Begroting: totaal € 87.500,-- (projectleider en uitvoeringskosten) 
De projectleider zal in een periode van twee jaar het project opzetten waarna het gehele project kan worden 
gecontinueerd door vrijwilligers. Dit is gebaseerd op eerdere ervaringen in Roosendaal Noord 
De eenmalige gemeentelijke bijdrage is € 42.500    
Daarnaast is er een subsidieverzoek van € 25.000 bij Skanfonds. De verwachting is, omdat er met de bijdrage 
van de gemeente sprake is van cofinanciering, dat deze wordt gehonoreerd. Bijdrage parochie is € 20.000, --. 

Tijd 
Start in 2016 

 
 
1-P.Kerkhof aan Bredaseweg Kalsdonk  

Aanleiding 
Tijdens de dialoogsessies is aandacht gevraagd voor het op een hoger niveau tillen van de openbare ruimte in 
Kalsdonk. Een veel gehoorde wens, niet alleen tijdens de dialoogsessies, is om het monumentale Kerkhof aan 
de Bredaseweg te verbeteren.  

Beoogde effecten en resultaten 
Verhogen kwaliteitsniveau van het  Kerkhof aan Bredaseweg 

Concrete activiteiten  

- Hagen structuur herstellen waar nodig 
- Schoonmaken oorlogsgraven en vervangen naamplaatjes 

 
Diverse stukken haag zijn versleten, dit betreft voornamelijk Taxus en Liguster hagen. Deze worden gedeeltelijk 
gerooid en vervangen door nieuwe hagen. Verder wordt de grond extra bemest.  
Dit wordt samen met de Stichting begraafplaats Bredasebaan opgepakt, zowel qua planvorming als realisatie. 

Trekker en betrokken partijen 



Stichting begraafplaats Bredasebaan en gemeente. Er is sprake van co-realisatie waarbij de gemeente bijdraagt.   

Kosten 
Gemeentelijke bijdrage € 15.000,-- 

Tijd 
2016 

 
 
1-Q. Aanpak armoede en eenzaamheid (STA-teams) 

Aanleiding 
Uit de dialoogsessies blijkt dat de armoede- en eenzaamheidsproblematiek als urgent wordt ervaren. Signalen 
die daarbij o.a. naar voren kwamen betroffen de onbekendheid van de wegen naar laagdrempelige 
voorzieningen voor mensen met een minimum inkomen.  
Mede door de economische crises wordt de kwetsbare groep steeds kwetsbaarder en steeds omvangrijker. 
Vaak zien we deze kwetsbaarheid terug komen in het ontstaan of toenemen van schulden waardoor ook andere 
problemen ontstaan op andere leefgebieden. Een steeds groter deel van deze groep dreigt in een isolement te 
komen, te vereenzamen of af te drijven naar de rand van de maatschappij 
 

Beoogd effect en resultaat 
Inkomensverbetering bij minimagezinnen, gebruik van voorzieningen stimuleren die specifiek gericht zijn op de 
betreffende doelgroep, het bevorderen van maatschappelijke participatie en het voorkomen van sociaal 
isolement bij minimagezinnen. 
 
Deze aanpak is gericht op: 

- het voorkomen dat burgers later zwaardere hulpverlening nodig hebben door signalen in een 
vroegtijdig stadium op de pakken en de zelfredzaamheid te versterken; 

- het voorkomen van een sociaal isolement en vereenzaming bij kwetsbare inwoners door sociaal 
sterkere bewoners te betrekken bij het welzijn van deze groep. 

- De ontwikkeling van een nieuwe, eenvoudige en laagdrempelige  dienstverlening , gericht op maatwerk 
voor de kwetsbare burger met een eropaf mentaliteit. 

- Een stabiel wijknetwerk opgebouwd uit professionals en vrijwilligers die die wekelijks hulp en 
ondersteuning bieden aan kwetsbare burgers met een grote focus op  kader van armoede, zorg en 
eenzaamheid. Een wijknetwerk met een grote mate aan diversiteit in leeftijd, achtergrond, opleiding en 
levenservaring en een gemeenschappelijke missie. 

 
De ambitie is dit project in alle wijken van Roosendaal uit te zetten. Waarbij we ons in eerste aanzet richten op 
de wijken waar dit onderwerp ook is geprioriteerd tijdens de dialoogsessies (Westrand, Kroeven. Kalsdonk, 
Burgerhout en Langdonk) 
In dit project sluiten we aan op de projecten die er in de wijken al zijn op het gebied van armoedebestrijding.  

Concrete activiteiten   

- STA:  staat voor Samen tegen Armoede.  
In dit project bezoeken vrijwilligers op basis van signalen kwetsbare buurtgenoten. Er is een nauwe 
samenwerking met andere werkers in de buurt (wijkverpleging, politie, woningbouwcorporatie, etc). Op 
basis van de werving / eerste contact worden vervolgafspraken gemaakt. De huisbezoeken worden 
afgelegd door altijd twee vrijwilligers. Naast de praktische ondersteuning op gebied van financiën zijn 
de vrijwilligers alert op de vraag achter de vraag en hebben ze een signalerende functie. Hulpvragen 
en signalen worden gedeeld met het netwerk van professionals die aansluiten bij de “casuïstieke 
bespreking”. Dit zijn bijvoorbeeld de maatschappelijk werker, een medewerker van bureau sociale 
raadslieden (Raad en Recht), wijkzuster en de buurtopbouwwerker (=buurtagoog). Daar vindt ook de 
coaching plaats van de vrijwilligers en wordt bepaald of er moet worden opgeschaald. Zo kan er 
afgesproken worden dat de maatschappelijk werker de volgende keer mee gaat of de casus (deels) 
wordt overgedragen aan de professional bij te complexe hulpvragen. De vrijwilligers krijgen trainingen 
en werken op basis van de visie en methode oplossingsgericht werken. 

 
- Netwerkbijeenkomst armoede 

In het verlengde van bovenstaande actie gaan we in wijken en dorpen de verbinding tussen formele en 
informele organisaties op het gebied van armoede versterken, de kennis over elkaar te vergroten en de 
samenwerking tussen organisaties stimuleren. De vraag en behoefte vanuit inwoners staat daarbij 
centraal en zij worden betrokken bij het vormgeven van de netwerkbijeenkomsten. 
Deze netwerkbijeenbijeenkomst vormt het startpunt voor een proces dat moet leiden tot 



samenwerkingsverbanden/netwerken van gemeente, professionals, vrijwilligers(organisaties) en 
ondernemers die op wijkniveau werken aan signalering en bestrijding van armoede en hierover op 
tactisch niveau ook samenwerkingsafspraken maken. 

Trekker en betrokken partijen 
Gemeente en Traverse 

Kosten 
€ 100.000,-- 
 (inzet Traverse en Netwerkbijeenkomst(en) Armoede) 

Tijd 
2016. 

 

 

  



Bijlage IV:  Vitaliteitsacties voor volgende tranches 
De onderstaande voorstellen zijn kansrijk voor volgende tranches of kunnen 
uitmonden in voorstellen voor volgende tranches. 
 
2-A. Aanpak Eenzaamheid 

Aanleiding 
Dit thema heeft niet in alle wijken en dorpen een ‘prioriteitsstempel’ gekregen (slechts in Centrum, Kroeven, 
Langdonk, Tolberg en Wouwse Plantage en Wouw), maar de algemene tendens was wel dat het nieuwe inzicht 
noopt tot actie. Uit een publicatie van Movisie in 2013 blijkt dat als mensen vereenzamen, dat de kern van hun 
bestaan raakt en er een gevoel van leegte ontstaat. Om dit gat op te vullen, blijken mensen de neiging te 
hebben veel te gaan eten, roken, drinken en kopen. Met allerlei problemen als gevolg: verslaving, 
slaapproblemen, gezondheidsklachten en schulden. Dat heeft weer een negatieve uitwerking op het 
zelfvertrouwen en zelfwaardering. Het proces van vereenzamen zet dus een negatieve spiraal in werking, 
waardoor problemen zich kunnen opstapelen en de zelfredzaamheid van mensen onder druk komt te staan. 

Concrete activiteiten   
De komende periode werken we een drie fase aanpak uit: 

1. Kennisbijeenkomsten organiseren voor professionals en vrijwilligers, die als doel hebben om de 
signalering van verschillende soorten eenzaamheid te verbeteren. 

2. Afstemmingsbijeenkomsten organiseren, die als doel hebben om per wijk of dorp afspraken te maken 
over de samenwerking en afstemming bij eenzaamheidsproblematiek tussen eerstelijnszorg, 
welzijnswerk en vrijwilligers. 

3. Na afronding fase 1 en 2 uitvoering geven aan het project ‘Activerend huisbezoek’, ontwikkeld door 
Movisie. Zelfstandig thuiswonende eenzame mensen (op basis van signalen) worden door een 
vrijwilliger regelmatig bezocht. Hierbij is systematische aandacht voor sociale ondersteuning en 
activering. De huisbezoeker gaat te werk volgens een doelgerichte methode, die gericht is op 
situatieverheldering, perspectiefontwikkeling en actieondersteuning. Activerende huisbezoek is wel 
gespecialiseerd vrijwilligerswerk, waar vrijwilligers training en begeleiding voor nodig hebben. 

 
Voor het vaststellen van de exacte aanpak maken we gebruik van de expertise bij verschillende partners.  

Beoogd effect en resultaat 

- Deskundigheidsbevordering bij professionele wijkwerkers en vrijwilligers ten aanzien van de het thema 
eenzaamheid 

- Maatwerk afspraken per wijk of dorp hoe om te gaan met signalen over eenzaamheid en hierin samen 
te werken 

- Versterken betrokkenheid bij aanpak eenzaamheid 
- Grotere groep inwoners bereiken om autonomie te versterken en sociaal-emotionele ondersteuning te 

bieden 

Trekker en betrokken partijen 
Nog exact te bepalen en af te stemmen.  
Wij vragen partners op expertise in te zetten bij het exact vormgeven van deze vitaliteitsactie.  
Gedacht wordt aan:  

- De GGD en Movisie voor de kennisbijeenkomsten en de afstemmingsbijeenkomsten. Traverse voor het 
begeleiden van het ‘Activerend huisbezoek’.  

- Vrijwilligers en aangemelde ‘denkers en doeners ’uit de wijken en dorpen 
- Traverse 

Kosten 
n.t.b. 

Tijd 
n.t.b.  

 
 
  



  

2-C. Verkeersveiligheid in Heerle 

Aanleiding 
Tijdens die dialoogsessie is de verkeersveiligheid geprioriteerd. Na de dialoogsessie is contact geweest met de 
met de werkgroep veilig om de exacte verkeersproblemen te definiëren en af te bakenen. 
Hieruit zijn de volgende afbakening naar voren gekomen: 

- Parkeerdruk in de Meidoornstraat/Kastanjelaan; 

- Snelheid/parkeren/trillingenoverlast in de Herelsestraat binnen de bebouwde kom 
Beoogde effecten en resultaten 
Er is een proces afgesproken om bovenstaande problematiek aan te pakken. De uitkomsten van dit proces 
kunnen leiden tot bestedingsvoorstellen voor de volgende tranches. 

Concrete activiteiten  

- Eerste stap is het  formeren van een nieuwe werkgroep met daarin een vertegenwoordiger van de 
werkgroep veilig, de Rogep, de wijkagent, een vertegenwoordiger van een onlangs geformeerde 
bewonersgroep en een vertegenwoordiger van de Leefbaarheidsgroep. 

- Op voorhand is al geconstateerd dat de oplossingen niet gezocht moeten worden in dure fysieke 
aanpassingen van de openbare ruimte maar in kleinschalige maatregelen om gewenst gedrag te 
stimuleren.  

- De nieuwe werkgroep gaat de komende maanden overleggen en bepalen welke maatregelen dat 
moeten zijn en hoe die daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden. 

Trekker en betrokken partijen 
Nieuw samen te stellen werkgroep (samenstelling zie hier boven)  

Kosten 
n.t.b.    

Tijd 
Proces reeds gestart. 

2-B. “Parels in de wijk” Burgerhout 

Aanleiding 
Uit de cijfers van de Vitaliteitskaart Burgerhout blijkt dat er in deze wijk verbeteringen mogelijk zijn. In de 
dialoogsessie is gezegd dat de wijk behoefte heeft aan ‘parels’ om tegenspel te bieden aan de neerwaartse 
trend. Het parochiebestuur van de St. Josephkerk heeft jaren terug al de wens geuit aan de gemeente om het 
voorplein van de kerk aantrekkelijker in te richten, waardoor de kerk als parel beter naar voren komt. 

Beoogde effecten en resultaten 
Oogmerk is om het kerkplein met heel veel participatie te reconstrueren. Hiermee wordt de kracht van de wijk 
getoond in het werk, en levert het een mooi resultaat op voor de toekomst. 

Concrete activiteiten  
In dit project zijn de rollen omgedraaid. De buurt bestuurt en de gemeente is uitvoerend van wat de buurt 
bepaalt. De bewoners- en winkeliers zijn betrokken bij het ontwerp en dragen bij aan de realisering en 
onderhoud.  

Trekker en betrokken partijen 

- ‘de wijk’:  levert projectleider 
- Parochiebestuur:  levert vrijwilligers 
- Gemeente:  levert technische capaciteiten 
- Bewonersplatform:            levert inbreng ‘leerwerkbedrijf 

Kosten 
N.t.b.     

Tijd 
N.t.b. 



 
2-D. Verkeersveiligheid in Wouwse Plantage 

Aanleiding 
Tijdens die dialoogsessie is de verkeersveiligheid geprioriteerd. Na de dialoogsessie is met de werkgroep veilig 
het exacte verkeersproblemen gedefinieerd en afgebakend.  
Hieruit zijn de volgende zaken naar voren gekomen: 

- Veiligheid/afwikkeling kruispunt Westelaarsestraat-Plantagebaan (ook een relatie met GVVP opgave 
opgave ‘bereikbaarheid Tolberg’); 

- Sluipverkeer van/naar Tolberg over de Spuitendonksestraat (ook een relatie met GVVP opgave opgave 
‘bereikbaarheid Tolberg’); 

- Sluipverkeer door Wouwse Plantage bij calamiteiten op de A58; 
- Veiligheid oversteekplaats met zebra bij de school; 
- Staat van het onderhoud van de fietspaden  
- Kruispunt Kerkstraat-Plantagebaan is genoemd maar wordt niet als echt knelpunt ervaren; 

Beoogde effecten en resultaten 
Er is een proces afgesproken om met bovenstaande problematiek aan te pakken. De uitkomsten van dit proces 
kunnen leiden tot bestedingsvoorstellen voor de volgende tranches. 

Concrete activiteiten  
In overleg  met de werkgroep veilig wordt een vervolgafspraak gemaakt om per punt te bepalen welke stappen 
gezet moeten worden om te komen tot maatregelen.  

Trekker en betrokken partijen 
Gemeente en werkgroep veilig uit Wouwse Plantage. 

Kosten 
n.t.b.    

Tijd 
Proces reeds gestart. 

 
 
2-E. Verkeersveiligheid in Kroeven 

Aanleiding 
Tijdens die dialoogsessie is de verkeersveiligheid geprioriteerd. Het Knelpunt is de snelheid van het verkeer op 
de President Kennedylaan.  

Beoogde effecten en resultaten 
Er is een proces afgesproken om met bovenstaande problematiek aan te pakken. De uitkomsten van dit proces 
kunnen leiden tot bestedingsvoorstellen voor de volgende tranches. 

Concrete activiteiten  
In overleg met de politie wordt een plan van aanpak gemaakt om te kijken op welke manier de snelheid omlaag 
gebracht kan worden. Eerst zullen metingen worden verricht om te kijken hoe hard er daadwerkelijk gereden 
wordt. Op basis van de resultaten wordt dan bepaald welke maatregelen noodzakelijk zijn en welke kosten 
hiermee gemoeid zijn. Korte termijnmaatregelen zijn vanuit het reguliere beleid al voorhanden in de vorm van 
handhaving en het tijdelijk plaatsen van een DSI (Dynamische Snelheid Indicator, ‘smiley’). 

Trekker en betrokken partijen 
Gemeente, Politie en bewoners. 

Kosten 
N.t.b.    

Tijd 
Proces reeds gestart. 

 
 
2-F. Positionering en PR Heerlijckheijd Nispen 

Aanleiding 
De PR en verdere positionering van de Heerlijckheijd Nispen als sterk merk is een wens die sterk naar voren 
kwam tijdens de dialoogsessie in Nispen. Dit (proces)voorstel is tot stand gekomen met de inbreng van enkele 
meedenkers uit Nispen. 

Beoogde effecten en resultaten 
Vergroten van bekendheid van en draagvlak voor de Heerlijckheijd Nispen. Het is wenselijk dat de Heerlijckheijd 
Nispen aantrekkingskracht aan Nispen blijft geven voor bezoekers, potentiële bewoners en als vestigingsplaats 
voor bedrijven. Uiteindelijk wordt daarmee de leefbaarheid van Nispen vergroot. Daarnaast wordt een 



programma-aanpak van De Heerlijckheijd Nispen beoogd, zodat alle toekomstige activiteiten in een betere 
coherentie plaatsvinden. Het idee leeft om De Heerlijckheijd te vermarkten met als doel nieuwe geldstromen te 
generen om De Heerlijckheijd ‘levend’ te kunnen houden.  
De Heerlijckheijd is alleen succesvol bij voldoende inzet van vrijwilligers vanuit Nispen. De inzet van vrijwilligers 
is groot, maar nieuwe vrijwilligers - met name jongeren – blijven nodig. 

Concrete activiteiten 
De organisatoren van de Dorpen Derby, de meedenkers vanuit de dialoogsessies en medewerkers van de 
gemeente Roosendaal inventariseren wat nodig is om de Heerlijckheijd Nispen op de kaart te zetten. Op basis 
van deze gesprekken zullen bij de tweede tranche richting de raad een voorstel worden gedaan hoe te komen 
tot een positionerings- en promotieplan. Bij de totstandkoming van het plan zal speciaal aandacht zijn voor het 
betrekken van ondernemers en jongeren. Een mogelijkheid is om te werken met het marketingmodel dat in veel 
Duitse dorpen en stadjes wordt gebruikt, namelijk het maximaal laten participeren van ondernemers, boeren, 
winkeliers, verenigingen, jongerenorganisaties en gemeente in een gezamenlijke marketingorganisatie. Om te 
onderzoeken wat reële mogelijkheden zijn, zal de Erasmus Universiteit worden benaderd om via een stage (zo 
mogelijk door studenten uit Nispen) onderzoek te laten doen naar de marketingmogelijkheden voor de 
Heerlijckheijd Nispen. 
 
Achtergrond 
Het uit het dorpsperspectief voortvloeiende sleutelproject De Heerlijckheijd Nispen was bedoeld om Nispen te 
ontwikkelen als sterk merk voor inwoners (trots) en voor het aantrekken van toeristen en passanten. Inmiddels is 
een groot aantal projecten in samenwerking met vele dorpsbewoners (ruim 225 vrijwilligers), provincie en 
gemeente gerealiseerd en is De Heerlijckheijd Nispen ontstaan. De Heerlijckheijd Nispen draagt daarom nu al 
bij aan de leefbaarheid van Nispen; het verbindt en sterkt de sociale cohesie. Aan promotie wordt al het nodige 
gedaan (nieuwe website, social media, nieuwsbrieven, streek- en promotieproducten, wandelboekje, etc.). Dit is 
nog wel incidenteel en in zekere zin ad hoc. Een mooie kans is de deelname van de Heerlijckheijd Nispen aan 
de Dorpen Derby van de provincie Brabant, die wordt uitgezonden op Omroep Brabant (www.brabant.nl/nispen). 
Daarmee krijgt De Heerlijckheijd Nispen de nodige aandacht en tegelijkertijd heeft de serie uitzendingen veel 
energie in Nispen losgemaakt. Echter door forse inzet van de (huidige) vrijwilligers blijkt ook dat nieuwe aanwas 
zeer wenselijk is. In samenwerking met de gemeente is veel aandacht gegeven aan het mobiliseren van 
stemmers voor de Heerlijckheijd Nispen. Bij het vormgeven van het positionerings- en promotieplan voor de 
Heerlijckheijd Nispen kan voortgebouwd worden op de positieve ervaringen met de deelname aan de Dorpen 
Derby.  

Trekker en betrokken partijen 
N.t.b. 

Kosten 
Op basis van de gesprekken met de meedenkers zullen voorstellen worden geformuleerd die bij een volgende 
tranche aan de raad worden voorgelegd. 

 
  

http://www.brabant.nl/nispen


 

2-G. Behoud winkels Nispen 

Aanleiding: 
Tijdens de dialoogsessie is ’Behoud winkels’ met o.a. Nispenaren motiveren om hun boodschappen in het dorp 
te blijven doen, als prioriteit voor de vitaliteit van Nispen. Tijdens de dorpsvergadering van 5 november jl. is met 
de aanwezigen hierover gesproken en kwam naar voren dat Nispenaren tevreden zijn over en zelfs trots op de 
kwaliteit van de winkels.  
Vanuit De Heerlijckheijd Nispen is extra aandacht geweest voor bv. het ontwikkelen van typische 
streekproducten. Uit de reacties tijdens de dorpsvergadering blijkt echter dat men voor de grote boodschappen 
veelal gaat naar Roosendaal of Essen. Het lokale winkelaanbod dient zich om deze reden meer te richten op 
een specifieke aantrekkelijkheid voor de Nispenaren (service, openingstijden, bepaalde producten / diensten, 
maatschappelijke bijdrages, etc.) die kan concurreren met de verleiding om naar de grote supermarkten te gaan.  
Tegelijkertijd zal de Nispenaar zich meer bewust moeten zijn van het loyaliteitsbelang. Door samen in gesprek 
te gaan (burgers en winkeliers) zal het wederzijdse belang van het behoud van de winkelvoorzieningen vertaald 
moeten worden in concrete aanpassingen, acties en activiteiten. 

Beoogde effecten en resultaten 

- Behoud van het winkelaanbod in en rond het dorp. 
- Aanwezigheid van voldoende draagvlak in Nispen en een duurzame loyaliteit. 

Concrete activiteiten 
Nader uitwerking geven aan: 

- “Het gesprek” tussen burgers en winkeliers, 
- Het genereren van een specifieke loyaliteit Nispenaren m.b.t. lokale winkelaanbod door middel van 

loyaliteitsacties/ -programma’s, als ook communicatieacties gericht op het bewust maken van het 
loyaliteitsbelang. 

- Aanpassen van het aanbod (o.a. supermarkt), opdat deze beter aansluit op de specifieke  lokale vraag. 

Trekker en betrokken partijen 
n.t.b.  (ondernemers Nispen als trekker) 

Kosten 
n.t.b.  

 

 
2-H. Winkelcentrum Langdonk 

Aanleiding 
In 2012 zijn bij het winkelcentrum bomen verwijderd. Het terrein moet qua groenstructuur opnieuw worden 
ingericht. De herinrichting met beplanting rond het winkelcentrum heeft als doel de sociale veiligheid te vergroten 
en de uitstraling van het winkelcentrum te verbeteren. Het winkelcentrum zou herkenbaar moeten worden vanaf 
de Burgemeester Schneiderlaan.  
Samen met bewoners en het bewonersplatform en de winkeliersvereniging wordt de planvorming opgepakt.   

Beoogde effecten en resultaten 
N.t.b. 

Concrete activiteiten  
N.t.b. 

Trekker en betrokken partijen 
BWP Langdonk, Winkeliersvereniging en gemeente 

Kosten 
N.t.b. 

Tijd 
N.t.b. 

 
 
2-I. Bredaseweg verkeersremmende maatregelen Kalsdonk 

Aanleiding 
De Bredasebaan wordt vanaf de Philipslaan richting het Philipsterrein  gereconstrueerd in 2016/2017. Het 
gedeelte tussen de Griendweg en de Philipslaan wordt in 2022 opgeknapt.  
Nog voor de zomer (bij de Kadernota 2017) wordt het onderzoek naar de mogelijkheden rond het ‘kapitaliseren’ 
van levensduur verlengende reconstructies afgerond. Mogelijk biedt dit perspectief voor de Bredaseweg. 
Afhankelijk van die uitkomsten worden mogelijkheden met de bewonersgroep eventueel onderzocht en 
gerealiseerd. 



Beoogde effecten en resultaten 
n.t.b. 

Concrete activiteiten  
n.t.b.  

Trekker en betrokken partijen 
Bewonersgroep en gemeente 

Kosten 
n.t.b. 

Tijd: 
n.t.b. 

 
 
2-J. De aanleg van een Kids-beweeg-route in het Luitenpark 

Aanleiding 
Het Luitenpark heeft een centrale plaats in de wijk Kalsdonk. Er wordt onderzocht of dit park (nog) 
aantrekkelijker kan worden voor de kinderen en hun ouders uit de wijk en dat er beweegprojecten van de Brede 
school en de wijksportvereniging kunnen plaatsvinden.  
Om dit te bereiken wordt (met inspraak van de kinderen uit de wijk Kalsdonk) een kids-beweeg-route ontwerpen 
en in het park aangelegd.  

Beoogde effecten en resultaten 
Stimuleren van bewegen in de wijk Kalsdonk door kinderen.  

Concrete activiteiten  
n.t.b.  

Trekker en betrokken partijen 
n.t.b 

Kosten 
n.t.b. 

Tijd: 
n.t.b. 

 
 
2-K. Participatieplaatsen in wijken en dorpen 

Aanleiding 
 Binnen de groep van bijstandsgerechtigden (op het Werkplein) is er een onderscheid gemaakt op basis van de 
loonwaarde die men kan presteren in een reguliere baan. Indien iemand in de bijstand minder dan 50% 
loonwaarde heeft, ligt de focus op participatie binnen de maatschappij. Deze participatie zou mogelijk heel goed 
plaats kunnen vinden in de wijken en dorpen. 

Beoogde effecten en resultaten 
Activering van de bijstandsgerechtigden voor hetgeen men nog wel kan , waarbij er tegelijkertijd ook iets terug 
gedaan wordt voor maatschappij en de mensen in de wijk. 

Concrete activiteiten  
Inzet van werkzoekenden uit het uitkeringsbestand van het Werkplein voor participatieplaatsen in de wijk. 

Trekker en betrokken partijen 
- Gemeente  
- Werkplein Hart van West-Brabant (werving en selectie) 
- WVS-groep (extra begeleiding) 
- Netwerk vanuit de zoringstellingen (werving en begeleiding) 
- Wijk- en buurtactiviteiten 

Kosten 
Kosten nog te bepalen, met elementen:  

- Coördinator voor werving, selectie en aanspreekpunt vraag (wijk en buurtinitiatieven) en aanbod 
(bijstandsgerechtigden) 

- Begeleiding op de locatie zelf 
- Onkostenvergoeding bijstandsgrechtigden 

Tijd: 
Planvorming januari – april 2016 

 
 



2-L. Onderhoud groen / rommel in de natuur Nispen 

Aanleiding: 
Tijdens de dialoogsessie gaven bewoners aan trots te zijn op o.a.: 

- Aantal meldingen; Nispenaren melden veel (buiten beter app); 
- Groen zowel particulier als algemeen groen. Nispenaren leggen hun lat hoog qua woon- en 

leefomgeving; 
- Actieve houding van de inwoners, in actie blijven. 

 
Wel zag men ook zeer zeker verbeterpunten, namelijk het minimaal behouden van het huidige kwaliteitsniveau 
groen en dit niveau zelfs verbeteren.  Veel rommel in de natuur en dan met name in het buitengebied. Het idee 
leeft dat door  minder hoog kwaliteitsniveau  er meer rommel in de natuur komt.   

Beoogde effecten en resultaten;  
Beter kwaliteitsniveau door participatie met als neveneffect meer sociale cohesie. 
 

Concrete activiteiten;   
Evenals in de andere wijken en dorpen realiseren we minimaal kwaliteitsniveau C.  
Waar burgerkracht aanwezig is, kan een hoger niveau worden behaald door maatwerk afspraken te maken over 
het onderhouden van de openbare ruimte. Gesprekken over maatwerk in het kader van de omvormingen, 
communicatie met buurtbewoners. Tijdens de inloop avond voor vitale wijken en dorpen is naar voren gekomen 
dat bewoners meer bladkorven zouden willen hebben. 
Een vervolgoverleg wordt ingepland met de betrokkenen om e.e.a. verder uit te diepen.  

Trekker en betrokken partijen;  
Gemeente en betrokken bewoners 

Kosten 
n.t.b. 

  
 
2-M. Dijkcentrum ”Kortendijk“  

Aanleiding 
Het Dijkcentrum is hét centrum van Kortendijk. Tijdens de dialoogsessie in Kortendijk is geconstateerd dat het 
langzaam maar zeker bergafwaarts gaat met de buitenruimte. En dat dit moet worden voorkomen. 
Dit plan heeft een relatie met de vitaliteitsactie uit de eerste tranche. 

Beoogde effecten en resultaten 
Oogmerk is een aantrekkelijke buitenruimte van het Dijkcentrum te realiseren. 

Concrete activiteiten  
 In samenspraak met betrokkenen worden vervolgacties opgestart om het plein verder te verfraaien.  

Trekker en betrokken partijen 

- Gemeente 
- Bewonersplatform 
- Winkeliers 

Kosten  
N.t.b. 

Tijd: 
N.t.b. 

 
 
2-N. Wijksporvereniging Kalsdonk  

Aanleiding 
 De wijk Kalsdonk kende een heel laag sportaanbod. Dit bleek uit een onderzoek van het Sportbureau 
Roosendaal in 2010 naar sportparticipatie van leerlingen op alle basisscholen. Naar aanleiding hiervan is het 
project wijksportvereniging gestart met een uitgebreid sportaanbod in samenwerking met sportverenigingen voor 
kinderen van de basisschool. 

Beoogde effecten en resultaten 
Het verhogen van de sportparticipatie in de wijk. 

Concrete activiteiten  
Samen met de wijksportvereniging willen we concrete projecten opstarten. We gaan hiervoor in overleg met de 
vereniging.  

Trekker en betrokken partijen 



Gemeente en Wijksporvereniging 

Kosten  
N.t.b. 

Tijd: 
N.t.b. 

 
 
2-O. Versterken Uitstraling Rembrandtgalerij in Westrand  

Aanleiding 
Tijdens de dialoogsessie in de Westrand is het aanpakken van de uitstraling van de Rembrandtgalerij 
geprioriteerd. Gelet op de versnipperde eigendomssituatie in het winkelcentrum wordt nu ingezet op korte 
termijn acties.  

Beoogde effecten en resultaten 
De uitstraling van het winkelcentrum voor de korte termijn verbeteren door de groeninrichting aan te pakken.  

Concrete activiteiten  
De uitstraling van het winkelcentrum kan voor de korte termijn versterkt worden door middel van een impuls aan 
de groeninrichting. De winkeliersvereniging en bewoners worden betrokken bij de planvorming en realisatie. 

Trekker en betrokken partijen 

- Gemeente 
- Bewonersplatform Westrand  
- Winkeliersvereniging 

Kosten 
N.t.b. 

Tijd: 
2016 

 
 
 

 


