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Voorwoord

Beste bewoner,
Voor u ligt een actieplan voor de toekomst van Roosendaal. Met dit actieplan 
zetten we gezamenlijk koers richting een toekomstbestendige samenleving. 
Concrete stappen, waarmee we onze duurzame idealen omzetten naar daden 
en resultaten. Doet u mee?

Bouwen aan een optimaal duurzame samenleving, dat doen we samen. Ik ben er dan ook trots op 
dat dit actieplan tot stand is gekomen via ons eigen burgerparticipatietraject: de R100. Uw inzet, 
betrokkenheid en enthousiasme zijn wat mij betreft de sleutel tot succes.

Dit actieplan is geen academisch stuk met grootse vergezichten. Het steunt op twee uitgangspunten:

• De Roosendaler (burgers, bedrijven, instellingen, enz.) is in staat om zelf met duurzaamheid aan  
 de slag te gaan. Via dit actieplan kunnen initiatieven, groot en klein, in de toekomst gesteund  
 worden. Via (voorlichtings-)campagnes zullen we geen mogelijkheid onbenut laten de concrete  
 mogelijkheden te promoten.

• Het principe van de circulaire economie is leidend. Investeringen in duurzaamheid hebben ook een  
 economische waarde.

Dit actieplan voor een duurzaam Roosendaal is een dynamisch plan. Dat wil zeggen dat het elk 
jaar moet worden bijgesteld. We zullen dan ook niet alleen scherp zijn op wat gerealiseerd is, maar 
vooral ook op wat er nog meer kan worden gedaan.

Financiering van alle activiteiten wordt binnen de afzonderlijke beleidsdomeinen georganiseerd.  
We vragen daarom voor de uitvoering van dit plan eenmalig €500.000,-- en jaarlijks €50.000,--.  
De aanvullende middelen voor de uitvoering van de in dit plan opgenomen acties, zijn vooral nodig 
voor educatie/voorlichting, stimulering, facilitering, enzovoorts.

In dit document vindt u informatie over wat we gaan doen en hoe u kunt bijdragen. Verwacht hiervan 
meer. Want kennis is de crux: communicatie en educatie zijn de smeerolie van de Roosendaals 
duurzame motor. Ik nodig u van harte uit om de komende jaren samen grootse stappen te zetten. 
Een gemeente waarin iedereen prettig woont, werkt en ontspant, is het meer dan waard! Voor 
onszelf, maar boven alles, voor onze kinderen en kleinkinderen. 

Uw Wethouder Duurzaamheid,

 Toine Theunis
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Roosendaal Futureproof

De kranten staan bol van Europese richtlijnen voor het klimaat, bedrijven hebben het over 
maatschappelijk verantwoord ondernemen en in de schappen van de supermarkt prijken steeds 
meer duurzame producten. Maar wat is duurzaamheid eigenlijk? Waarom is duurzaamheid 
belangrijk voor onze samenleving? En hoe kunnen we duurzaamheid oppakken om Roosendaal 
toekomstbestendig te maken?

Wat we de komende jaren met elkaar gaan doen, vindt u 
op de volgende pagina’s. Onze duurzame plannen zijn per 
thema gerangschikt. Dus of u nu informatie zoekt over één 
afzonderlijk thema, of geïnteresseerd bent in de algemene 
samenhang, u kiest zelf hoe u dit actieplan gebruikt. 

Per thema leest u op de linkerzijde over onze gezamenlijke 
visie op het beleidsterrein, drie prioriteiten waarmee we 
die visie gaan realiseren, de beoogde resultaten waarmee 
we ons succes gaan meten en de noodzakelijk betrokken 
partijen. We hebben geprobeerd zo volledig mogelijk te 
zijn, zonder de aandacht af te leiden van waar het om 
draait: de acties.

Per thema vindt u op de rechterzijde het concrete actieplan. 
Hier leest u welke stappen we per beleidsprioriteit van plan 
zijn te zetten. Met icoontjes laten we zien welke middelen 
er per prioriteit ingezet gaan worden. Let op, ieder jaar 
worden opnieuw acties bepaald voor het daaropvolgende 
jaar. Op deze manier blijven we wendbaar in onze missie: 
Roosendaal Futureproof in 2021. 

In de bijlage kunt u zich verdiepen in de achtergrond van 
het actieplan. Hier vindt u achtergrondinformatie over 
beleid, wet- en regelgeving en context. 

Leeswijzer

De meeste van ons denken bij een duurzame stad vooral 
aan groene containers, milieustraten en spaarlampen. 
Maar duurzaamheid beslaat meer dan alleen milieu. 
Eigenlijk omvat het alle aspecten van gelukkig en 
gezond samenleven. Duurzaamheid gaat namelijk over 
het bewaken van de harmonie tussen mens, milieu en 
welvaart. Het gaat over de omslag naar een nieuwe 
wereld: een circulaire economie, waarin afval niet bestaat, 
omdat het wordt hergebruikt als grondstof voor iets 
nieuws. Van schoon water tot kwalitatieve zorg, slimme 
wegen, passend onderwijs en fijn wonen. Duurzaamheid 
raakt werkelijk alle beleidsterreinen van een gemeente. 
En iedereen in onze stad, wie je ook bent of waar je ook 
vandaan komt, heeft er belang bij.

Duurzaamheid gaat dus niet alleen over “groen doen”. 
Duurzaamheid zit ‘m in onze mentaliteit, ons beleid en 
onze daden. Het is de manier waarop we in Roosendaal 
zorg dragen voor onze eigen gelukkige en gezonde 
gemeenschap. Voor een Roosendaal waarin we allemaal 
goed kunnen wonen, werken en ontspannen. Nu en in de 
toekomst. 

Vandaag de dag ligt de volgende vraag voor ons op tafel: 
hoe houden we onze kostbare leefomgeving prettig èn 
maken we haar futureproof? Duurzaamheid is daarmee 
van wezenlijk belang voor het besturen van onze stad. 
Om die reden heeft het gemeentebestuur van Roosendaal 
in haar collegeprogramma 2014-2018 het onderwerp 
duurzaamheid tot speerpunt gemaakt. Voor het eerst in 
onze lokale geschiedenis is er zelfs een aparte wethouder 
duurzaamheid benoemd. De afgelopen jaren ontwikkelden 
we onder zijn leiding duurzame visies en plannen. Denkers 
en doeners uit de stad bogen zich samen met vakexperts 
over thema’s als Afval, Wonen, Mobiliteit, Water & Groen, 
Energie & Klimaat en Mens & Zorg. Het heeft geleid tot het 
actieplan dat voor u ligt: een pakket praktische stappen 
naar een duurzaam, futureproof Roosendaal.
 
Aangezien duurzaamheid alle aspecten van met elkaar 
samenleven raakt, kan de gemeente een duurzame, 
toekomstbestendige stad niet alleen voor elkaar krijgen. 
U als inwoner, ondernemer, werknemer, werkgever en 
bezoeker van Roosendaal bent van cruciaal belang. 
Een duurzame mentaliteit is een gezamenlijke kwestie. 
Gedragen duurzaam beleid maak je met elkaar. En 
duurzaamheid in actie is simpelweg samen DOEN.

DUURZAME
TOEKOMSTDOEN

Uitleg iconen 
Om acties uit te voeren hebben we verschil-
lende middelen nodig. Deze duiden we in het 
actieplan met icoontjes.

Euro 
Bijvoorbeeld: subsidie, financiering, de bouw 
van iets 

Uren 
Bijvoorbeeld: ambtenaren die zich ergens 
voor inzetten 

Netwerk 
Bijvoorbeeld: de gemeente probeert via haar 
netwerk zaken in beweging te krijgen

Communicatie 
Bijvoorbeeld: socialmedia, educatie, 
voorlichting, PR(-middelen)

Regels 
Bijvoorbeeld: welke gemeenteregels moeten 
aangepast om doel te bereiken?

THEMA'S
Wonen | 6

Afval | 10

Energie & Klimaat | 14

Mobiliteit | 18

Groen & Water | 22

Mens & Zorg | 26
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DUURZAME
TOEKOMSTDOEN

WONEN
THEMA

Wat is er als eerste nodig om onze duurzame visie op Wonen te realiseren?
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"energieverbruik woningen in Roosendaal 
terugdringen | 2017 - 2022"

Actieplan 

Wonen

• Onderzoeken mogelijkheden 'woonabonnement' zoals in Deventer
• Nulmeting/Inventarisatie aantal bestaande woningen met energielabel B met woningcorporaties en Vve’s
• Besparingsdoelstellingen vaststellen
• Start pilot Woonconnect
• Stimuleren van consortium “ontwikkeling aanbod excellente verduurzaming bestaande particuliere woningbouw”
• Stimuleren samenwerkingsinitiatieven bouwsector
• Faciliteren van energie ambassadeurs
• Alle gemeentelijke nieuwbouw laten voldoen aan minimaal energielabel A, bij voorkeur energieneutraal
• Jaarlijks congres wonen en zorg organiseren

Verduurzamen van bestaande woningen

Succesvol zijn we bij het behalen van de volgende resultaten:
• In 2050 is 50% van de bestaande woningvoorraad verduurzaamd. 
• In 2021 hebben we het aandeel energiezuinige particuliere woningen met 10% verhoogd. Alle woningen zijn dan  
 1 label opgeschoven.
• In 2050 zijn alle particuliere woningen energieneutraal.
• Alle nieuwbouw realiseren we energieneutraal.
• Alle nieuwbouw heeft oog voor water. We zorgen voor gescheiden inzameling van hemelwater, infiltratie van  
 hemelwater dat op de verharding valt rond de woning en hergebruik van hemelwater.

Onze visie
Een duurzame blik op Wonen betekent in Roosendaal het algehele welzijn van bewoners 
optimaliseren. Dit bereiken we door te letten op een harmonieuze relatie tussen gebouwen en 
openbare ruimte. Door evenwicht te creëren tussen gezond groen, schoon water en balans in 
de sociale samenstelling van de leefomgeving. In dat kader zien we dat er actie nodig is op 
het gebied van milieu en energie. Het is nodig om zowel van oude als nieuwe woningen het 
energiebesparingspotentieel te verhogen en de CO2-uitstoot te verlagen. 
 
Wat is er als eerste nodig om onze duurzame visie op Wonen te realiseren?
Hiervoor gelden de volgende 3 prioriteiten:

Betrokken partijen zijn gemeente, ontwikkelaars, bouwsector, woningcorporaties, zorgpartijen, Vve’s, inwoners. 

Deze partijen zien de volgende te verduurzamen domeinen: • Duurzaam bouwen
 • Duurzaam slopen
 • Gezond binnenmilieu
 • Verantwoord watergebruik
 • Hoogwaardige isolatie
 • Duurzame energieopwekking
 • Comfortabele leefomgeving
 • Levensloopbestendig wonen

• Prestatieafspraken met wooncorporaties en convenant met Vve’s
• Deelname Vve’s aan gemeentelijke duurzame initiatieven stimuleren, zoals de gratis woningcheck

Verduurzamen van bestaande en nieuwe huurwoningen

• Voorlichtingscampagne verduurzamen woning inwoners 
• Starten programma educatieve voorlichting
• Invoeren blijverslening om woningen niet alleen duurzamer, veiliger en levensloopbestendig te maken maar 
 ook comfortabeler 

Faciliteren van duurzame oplossingen
Met deze drie prioriteiten hebben we in 2050 het energieverbruik van bestaande en nieuwe woningen 
succesvol teruggedrongen.

1 Verduurzamen van bestaande koopwoningen

2 Verduurzamen van bestaande en nieuwe huurwoningen 
(In samenwerking met woningbouwcorporaties en Vve’s)

3 Faciliteren van duurzame oplossingen
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AFVAL
THEMA

Wat is er als eerste nodig om onze duurzame visie op Afval te realiseren? 

DUURZAME
TOEKOMSTDOEN
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"landelijke afval doelstellingen 
behalen | 2017 - 2021"

Actieplan 

Afval

• In heel Roosendaal omgekeerd inzamelen invoeren
• Realiseren innovatieve milieustraat (dienstverlenend, hergebruik diverse materialen, voorlichting en educatie)
• Bestrijding zwerfafval en illegale dump

Optimale faciliteiten maken voor gescheiden inzameling afval

Succesvol zijn we bij het behalen van de volgende resultaten:
• In 2021 produceren we slechts 75KG restafval per inwoner per jaar.
• In 2021 participeert het Roosendaals bedrijfsleven in het behalen van onze doelstellingen.

Onze visie
Een duurzame blik op Afval betekent in Roosendaal dat we afval waarderen als grondstof. Het 
principe van de circulaire economie dus. Dit bereiken we door ons gemeentelijk afvalbeheer 
te laten aansluiten op onze duurzaamheidsambities. En wel door de gescheiden inzameling te 
intensiveren. Een aanpak die zowel goed is voor het milieu, als voor onze portemonnee. Daarnaast 
zien we dat er actie nodig is om inwoners en bedrijven bewuster te maken van de noodzaak om 
minder verpakkingsmaterialen te gebruiken. Hetzelfde geldt voor het scheiden van afval. Zowel 
thuis als op de werkvloer. 
 
Wat is er als eerste nodig om onze duurzame visie op Afval te realiseren?  
Hiervoor gelden de volgende 3 prioriteiten:

Betrokken partijen zijn gemeente, bedrijfsleven, bewoners.

• Jaarlijks terugkerend evenement organiseren zoals een duurzaamheidsmarkt

Verbetering communicatie en kennis van resultaten afvalscheiding

• Onderwijspakket voor basis- en voortgezet onderwijs aanbieden
• Intensiveren inzet MilieuEducatiefCentrum

Meer structurele en consequente voorlichting en educatie over afval(scheiding)

1 Optimale faciliteiten voor gescheiden afvalinzameling

2 Verbetering communicatie en kennis van resultaten afvalscheiding

3 Meer structurele en consequente voorlichting en educatie over afval

Met deze drie prioriteiten hebben we in 2021 de landelijke doelstellingen omtrent scheiding van afval behaald.
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ENERGIE&
KLIMAAT

THEMA

Wat is er als eerste nodig om onze duurzame visie op Energie & Klimaat te realiseren?

DUURZAME
TOEKOMSTDOEN
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Actieplan 

Energie & Klimaat

• Aansluiten op landelijke initiatieven zoals de 'Energy Battle' van het klimaatverbond, warme truien dag, Green deals etc.
• Inzetten grootschalige energieopwekking via zonneweiden en gebruik maken van daken van bedrijven
• Faciliteren van bedrijven via duurzaamheidscans en energieloket
• De mogelijkheden onderzoeken voor het gebruik van warmtenetten in de stad (Vervolgens voorkeursgebieden aanwijzen)
• Het (co-) realiseren van collectieve Koude Warmte Opslag netten daar waar een warmtenet niet mogelijk is (Hierin kan  
 de DER een ontwikkelende en beherende rol spelen)
• Verduurzamen verlichting fietspaden

Inzetten op energietransitie

Succesvol zijn we bij het behalen van de volgende resultaten:
• In 2021 is 14% van onze energieopwekking duurzaam conform landelijke standaarden. Doel is het behalen van de  
 landelijke richtlijn en het stimuleren van initiatieven t.b.v. de klimaatadaptatie.
• In 2021 is het bedrijfsleven actief betrokken bij 14% duurzame energieopwekking. Doel is bedrijven stimuleren  
 energieverbruik te verminderen en gebruik duurzame energie en restenergie te vergroten.
• In 2021 is een eerste stap gezet richting een lokale energiemarkt dat wil zeggen lokaal opgewekte energie wordt  
 lokaal gebruikt.

Onze visie
Een duurzame blik op Energie & Klimaat betekent in Roosendaal dat een schone leefomgeving 
en voldoende energie naast elkaar bestaan. Dit bereiken we door de uitstoot van broeikasgassen 
verder te verminderen. Door in te zetten op heilzame energiebronnen als zon, wind en aardwarmte. 
En door minder afhankelijk te zijn van vervuilende energiebronnen als olie, kolen en gas. In dat 
kader zien we dat er actie nodig is op het bewegen richting energieneutraliteit. We zien kansen in 
aansluiting op duurzame, gesubsidieerde Rijksinitiatieven. Onze overtuiging is “de trias energetica”. 
Wat je niet gebruikt, wek je niet op. Wat je opwekt, doe je duurzaam. En wat je gebruikt, gebruik 
je bewust. 
 
Wat is er als eerste nodig om onze duurzame visie op Energie & Klimaat te realiseren?
Hiervoor gelden de volgende 3 prioriteiten:

Betrokken partijen zijn gemeente, burgers, regio, bedrijfsleven.

• MEC biedt lesmodule energie aan plus jaarlijkse workshops en (buiten)lessen voor scholen
• MEC onderzoekt facilitatie energie workshops en seminars voor bedrijven
• Inwoners mobiliseren voor installatie slimme meters via netbeheerder en buurkracht
• PR voor buurkracht mogelijk maken
• Financiële initiatieven stimuleren via stimuleringsregeling
• Initiatieven Zonneakkers faciliteren, o.a. met locatieonderzoek
• Online platform tips en tricks inzake duurzame energie voor inwoners
• Energieambassadeur benoemen in samenwerking met Regionaal Energieloket
• Deelname ‘Energiebewust, thuis besparen’ met schoolprogramma, wijk en energiemarkt

Burgerinitiatieven voor duurzame energie faciliteren en stimuleren

• Verduurzamen van sportaccommodaties, buurthuizen en overige verenigingsgebouwen
• Afsluiten convenanten met onderwijs (bijvoorbeeld over het vergroenen van schoolpleinen, minder afval 
 produceren, en duurzamere gebouwen)
• Netwerk voor kennisinnovatie door vakexperts van overheid faciliteren
• Aansluiten nieuwbouw Stadsoevers op warmtenet van de DER
• Uitrollen warmtenet naar bestaande bouw bij positieve businesscase
• Geen gasleiding meer in nieuwe bouwprojecten
• Renovatie stadskantoor op energieneutrale wijze

Verduurzamen maatschappelijk vastgoed

1 Inzetten op energietransitie

2 Burgerinitiatieven voor duurzame energie faciliteren en stimuleren 
(Met Buurkracht, communicatie en voorlichting)

3 Maatschappelijk vastgoed verduurzamen

Met deze drie prioriteiten hebben we in 2020 14% van onze energie duurzaam opgewekt en gaan we voor 
energieneutraliteit in 2050.

"Energietransitie in 2021"
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MOBILITEIT
THEMA

Wat is er als eerste nodig om onze duurzame visie op Mobiliteit te realiseren?

DUURZAME
TOEKOMSTDOEN
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"verduurzaming mobiliteit | 2017 - 2020"

Actieplan 

Mobiliteit

• Mogelijkheden gecombineerde vervoersbewegingen van goederen en personen onderzoeken
• Auto delen stimuleren
• Bredere en veiligere fietspaden met meer voorrangssituaties
• Fietsstallingen beter uitrusten met kluisjes
• Aanleg met laadpalen
• Bedrijven stimuleren/verplichten vervoersmanagement te voeren
• Bedrijven stimuleren daar waar het kan thuiswerken mogelijk te maken
• Stimuleren elektrische vrachtwagens
• Onderzoeken mogelijkheden voor het faciliteren van de aanleg van een waterstofstation op Borchwerf voor bussen,  
 vuilniswagens en op termijn ook voor vrachtwagens

Verminderen van het aantal gemotoriseerde voertuigen

Succesvol zijn we bij het behalen van de volgende resultaten:
• Het aantal gemotoriseerde voertuigen in de binnenstad neemt af.
• We gebruiken onze transportcapaciteit efficiënter. 
• We maken meer plek voor meer groene mobiliteit in de binnenstad.

Onze visie
Een duurzame blik op Mobiliteit betekent in Roosendaal schoner, stiller en zuiniger verkeer. Dit 
bereiken we door goede bereikbaarheid te koppelen aan een prettig en gezond leefklimaat. In dat 
kader zien we dat er actie nodig is op het gebied van ons gemotoriseerde verkeer. Dat willen we 
duurzamer organiseren. We zien kansen op het gebied van ons lokale elektrische verkeer. Dat 
willen we beter faciliteren. Ons credo is “verplaatsen doen we minder, schoner en zuiniger.”
 
Wat is er als eerste nodig om onze duurzame visie op Mobiliteit te realiseren?
Hiervoor gelden de volgende 3 prioriteiten:

• Laad- en losplaatsen omvormen
• Stadsdistributie naar rand van de stad verplaatsen

Transportcapaciteit efficiënter gebruiken

• In de binnenstad fietsen stimuleren
• Stoplichten voor fietsers beter afstellen
• Meer fluïde verkeersstroom openbaar vervoer
• Bereikbaarheid Roosendaal onder de loep nemen
• Bevorderen elektrisch vervoer (Hier zien we een voorbeeldfunctie voor het eigen gemeentelijk wagenpark en 
 stadsbussen)
• Mogelijkheden onderzoeken om vervuilende dieselmotoren uit de binnenstad te weren

Plek maken voor meer groene mobiliteit in de binnenstad

1 Verminderen van het aantal gemotoriseerde voertuigen

2 Transportcapaciteit efficiënter gebruiken

3 Plek maken voor meer groene mobiliteit in de binnenstad  
(Door in de openbare ruimte parkeergelegenheden efficiënter in te richten)

Het huidige beleid past deze principes toe door maatregelen ten aanzien van:
• De verkeersafwikkeling en veiligheid op rotonde Beethovenlaan
• De Nieuwe Centrumring (ambitie 3)
• De snelfietsroute Roosendaal – Bergen op Zoom (ambitie 1)
• De verkeersafwikkeling op de A58 en veiligheid van Leemstraat
• De uitbreiding van het fietsparkeren bij het NS station (ambitie 2)
• De verkeersafwikkeling Kade – Markt (‘De Schuiven’)
• De ontbrekende fietsverbinding Willem Dreesweg – Zuid
• Verkeersveiligheid Turborotonde Freijterslaan
• Doorstroming en verkeersafwikkeling Freijterslaan

Bron: Actieplan “verduurzaming mobiliteit, 2017-2020”

Betrokken partijen zijn gemeente (GVVP), de OV-aanbieders, ondernemers in de binnenstad en op de industrieterreinen.

Het mobiliteitsbeleid van Roosendaal richt zich op drie principes:
• Verduurzaming door meer lopen, fietsen & elektrisch verkeer en minder gemotoriseerd verkeer.
• Toepassing innovatieve technieken.
• Benutting en intensivering door bredere en betrouwbaardere verbindingen tussen steden en kernen.
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THEMA

Wat is er als eerste nodig om onze duurzame visie op Groen & Water te realiseren?

GROEN&
 WATER

DUURZAME
TOEKOMSTDOEN
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1 Een klimaatbestendig Roosendaal door maateregelen te nemen 
tegen overvloedige regenval, overstromingen, droogte en hitte

2 Duurzame maatregelen groen & water aangrijpen als kansen 
voor een prettige(re) en gezonde leefomgeving

3 Duurzaam gebruik en beheer buitengebied

"Roosendaal in actie voor bescherming 
biodiversiteit | 2017 - 2021"

Actieplan 

Groen & Water

• Uitgangspunten klimaatadaptatie staan centraal in stedelijke ontwikkeling (zie: Stadsoevers,’t Zand, enz.)
• Ontstening en vergroening van openbare ruimte, bedrijventerreinen en particuliere tuinen ten gunste van opvang en  
 doorstroom regenwater
• Educatie en voorlichting omtrent de voordelen van de opvang en hergebruik van hemelwater stimuleren
 (Infomarkt Week van ons Water, proeftuin Kinderboerderij Minnebeek) 
• Waterpartijen terugbrengen in het stadsbeeld
• Omvormen van plantsoenen naar (tijdelijke) waterbergingen
• Vergroten van het inzicht in de kwetsbare locaties voor wateroverlast in het stedelijk gebied 
• Waterpartijen terugbrengen in het stadsbeeld

Maatregelen klimaatadaptatie

Succesvol zijn we bij het behalen van de volgende resultaten:
• Een klimaatbestendig Roosendaal door maateregelen te nemen tegen overvloedige regenval, overstromingen,  
 droogte en hitte.
• Deze maatregelen aangrijpen als kansen voor een prettige en gezonde leefomgeving.
• Een duurzaam gebruik en beheer van het buitengebied.

Onze visie
Een duurzame blik op Groen & Water betekent in Roosendaal het beschermen van onze 
biodiversiteit. Dit bereiken we met ons provinciale Brabantse Natuurnetwerk. Een beschermd 
natuurgebied dat aansluit bij een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Groen en 
water hebben ook een bijzondere betekenis in onze direct leef- en woonomgeving.

Het klimaat verandert. De gemiddelde (mondiale) temperatuur stijgt. De zeespiegel stijgt en 
seizoenen worden verstoord (zachte winters en hete zomers). Bovendien nemen de weersextremen 
zoals extreme regenval, extremere stormen, grotere periodes van droogte en meer hitte toe. 
Dit heeft consequenties voor de leefomgeving en de openbare ruimte. We moeten oplossingen 
vinden om die extra pieken regenwater in de openbare ruimte op te vangen en de negatieve 
effecten van hitte te beperken. Ook moet de openbare ruimte ingericht zijn voor langere perioden 
van droogte. Pieken in regenwater kunnen niet alleen in de openbaar ruimte worden opgevangen. 
Ook op particuliere percelen moet meer regenwater worden vastgehouden en de kans krijgen om 
in de bodem te zakken. Zo beperken we de gevolgen van piekbuien en ontlasten we de riolering 
en waterzuivering. Om de stad voor de bewoners, bezoekers en ondernemers van nu en voor 
toekomstige generaties leefbaar, veilig en aantrekkelijk te houden, is het essentieel om nu al in te 
spelen op deze veranderingen. Een veranderend klimaat vereist klimaatadaptie dat wil zeggen het 
nemen van maatregelen om de nadelige gevolgen van klimaatverandering effectief te bestrijden.
 
Wat is er als eerste nodig om onze duurzame visie op Groen & Water te realiseren?
Hiervoor gelden de volgende 3 prioriteiten:

Betrokken partijen zijn Gemeente, het Waterschap, de provincie Noord-Brabant, MAR, MEC, ANV, ZLTO, KNNV, burgers.

• Ecologische verbindingszones versterken bovenop de provinciale norm
• Beleefbaar maken van EVZ Rissebeek
• Waterschap helpen versnellen met het verruimen van beekbeddingen op cruciale locaties
• Inperken van aantal ontwikkellocaties ten gunste van ecologische verbindingszones
• Versterken van natuur op Visdonk met projectsubsidie aan Natuurmonumenten (bv. Landschappen van Allure)

Roosendaal aantrekkelijker, leefbaarder en gezonder maken

• De subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader (Stika) van de Provincie en het Waterschap breder toepasbaar  
 maken en het volledig buitengebied tot Stika-gebied verklaren
• Erfbeplantingenproject uit het GWEL verstevigen
• Met de nieuwe 'Verbindend groen' nota streeft Roosendaal naar het gelijk houden van haar bomenbestand
• Bermen inzaaien met duurzamere strooimengsels. Bijvoorbeeld met meer bloemen en kruiden t.b.v. de bij

Een duurzaam gebruik en beheer van het buitengebied
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MENS&
ZORG

THEMA

Wat is er als eerste nodig om onze duurzame visie op Mens & Zorg te realiseren?

DUURZAME
TOEKOMSTDOEN
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"Roosendaal 
sociaal duurzaam | 2017 - 2022"

Actieplan 

Mens & Zorg

• Versoepelen van regels vrijwilligersvergoeding voor mensen met bijstandsuitkering
• Mogelijkheden voor financiering van opleiding vrijwilligers onderzoeken
• Via wijknetwerk inwoners mobiliseren
• Verkenningsonderzoek maatschappelijke matching en begeleiding voor zinvolle dagbesteding en/of deelname 
 leerwerk project
• Ontwikkelen integraal armoedebeleid, gericht op voorkomen problematische schulden bij met name jongeren en  
 maatwerk indien dit nodig is om mensen in problematische situaties een nieuwe start te kunnen geven en weer op  
 eigen kracht verder te kunnen

Duurzame participatie

Succesvol zijn we bij het behalen van de volgende resultaten:
• Iedereen kan in de samenleving participeren, ook mensen met een beperking. Doel is afstand tot de arbeidsmarkt  
 verkleinen, kostendruk maatschappelijk werk verlagen en ervaren krachten benutten.
• Minimaal een 7 scoren op de leefbaarheidsenquête. Doel is wijkinitiatieven ruimte bieden, maatschappelijk vastgoed  
 efficiënter gebruiken, in de wijk maatschappelijke betrokkenheid activeren, leefbaarheid vergroten en bevorderen  
 van de sociale cohesie.
• Wanneer maatschappelijk vastgoed goed bereikbaar en levensloopbestendig is.

Onze visie
Een duurzame blik op Mens & Zorg betekent in Roosendaal zelfverzekerd door zelfstandigheid en 
de mens voorop. Dit bereiken we door onze inwoners en onze buurten in hun eigen kracht te zetten. 
Door in te zetten op onderwijs voor geestelijke zelfredzaamheid. Door sport te stimuleren voor 
lichamelijke gezondheid. Door het samenkomen in de wijk te faciliteren in de strijd tegen eenzaamheid 
en onveiligheid. Door kansen te pakken om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. En door 
de zorg zowel efficiënt als menswaardig te organiseren. Ons credo is “mens en zorg, dat doen we 
vraaggericht, regelarm en op wijkniveau”. We zien dat er actie nodig is om de sinds 2015 vergrote 
zorgtaak van gemeentes op te pakken. Samen met de zorgpartners en onze zeer gewaardeerde 
mantelzorgers en vrijwilligers gaan we die uitdaging graag aan.
 
Wat is er als eerste nodig om onze duurzame visie op Mens & Zorg te realiseren?
Hiervoor gelden de volgende 3 prioriteiten:

Betrokken partijen zijn de gemeente, zorgpartners, mantelzorgers, zorgvrijwilligers, buurtverenigingen

• Budget beschikbaar stellen voor het (co)financieren van initiatieven vanuit het maatschappelijk veld
• Maatschappelijk vastgoed moet goed bereikbaar zijn en levensloopbestendig
• Inventarisatie maatschappelijk vastgoed per wijk voor efficiënter en duurzamer gebruik

Investeren in basisvoorzieningen in de wijk

• Convenant afsluiten met zorginstellingen ten behoeve van duurzame begroting
• Kosten verlagen ten gunste van woningen levensloopbestendig maken
• Intensievere samenwerking met de Brancheorganisatie Zorg (BoZ)

Efficiënter gebruik van (maatschappelijk) vastgoed

1
Duurzame participatie 
(Programma opstellen voor participatie van jongeren, minima en andere inwoners met een 
lange afstand tot de arbeidsmarkt)

2 Investeren in basisvoorzieningen in de wijk 
(Buurthuizen kunnen voorzieningen en activiteiten voor ouderen bieden)

3
Efficiënter gebruik maken van (maatschappelijk) vastgoed 
(Betere verdeling van de woningvoorraad en bestaande woningen energieneutraal en 
levensloopbestendig maken)

Met deze drie prioriteiten hebben we in 2020 zo efficiënt en menswaardig mogelijk invulling gegeven aan 
de vergrote zorgtaak van gemeentes. 
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Nawoord

Ziet u het al voor zich, het duurzame gezicht van Roosendaal in 2050? Wij hopen dat dit actieplan 
uw verbeelding heeft geprikkeld en uw dadendrang heeft aangewakkerd.

Wij danken de vele denkers, doeners en vakexperts die aan dit actieplan hebben bijgedragen. 
Jullie inzet, betrokkenheid en enthousiasme zijn onontbeerlijk.

Wilt u meer weten? In de bijlage leest u over de achtergrond van dit actieplan. Denkt u aan verdiepende 
informatie over beleid, wet- en regelgeving en context.
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