
Op 9 maart 2017 hebben de politieke beschouwingen in de gemeenteraad plaatsgevonden. In deze 
memo puntsgewijs de inbreng van de raadsfracties. 

 
 

1. Roosendaalse Lijst  
Kernwaarden: vitaal, aantrekkelijk, menselijk, sterk en duurzaam Roosendaal: 
- flexibele woningmarkt (o.a. blijvers leningen ouderen) 
- voorzieningenniveau op peil (investeren in buurthuizen met een toegevoegde waarde) 
- ruimte voor nieuwe ideeën sport, cultuur en recreatie 
- vaste plek in subsidieverordening voor Kindervakantiewerk 
- subsidies muziekverenigingen uit cultuureducatiefonds 
- bouwloods voor carnavalsclubs uit de dorpen 
- sport: waterveld hockeyclub De Pelikaan, behoefte polsen padelbanen tennisclubs, veilig 

kunstgras, aanleg openbare trimbanen met ‘hufterproof’ attributen 
- uitbreiding activiteiten Stichting Paul naar volwassenen (verbinding sport-sociaal domein) 
- meer woonruimte in de dorpen (o.a. voortvarende aanpak plan Bulkstraat Wouw) 
- herijking Economisch Actieplan (EAP) 
- hogere kwaliteit grijs en groen 
- aandacht verkeersveiligheid buitengebied (o.a. door tijdig maaien en verlichting/belijning) 
- goede bereikbaarheid en ontsluiting (haalbaarheid/betaalbaarheid Tolberg) 
- goed openbaar vervoer, met name richting de dorpen 
- aantrekkelijk onderwijs 
- experimenteer-aanpak participatie van mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt 
- jongeren tot 23 in beeld door betere samenwerking gemeente, werkplein en partners 
- inzet financiële tegemoetkomingen tegen armoedeval  
- veiligheid: blijven investeren in buurtpreventieteams  
- geen aanleiding voor verandering inzake het nul-koffieshopbeleid  
- hoogwaardige bedrijventerreinen, revitalisering, bereikbaarheid + ‘regelvrij’ ondernemen 
- lastenvermindering voor inwoners en ondernemers 
- zorgen om veiligheid Kerncentrale Doel, promoten alternatieve energievormen door eigen 

zonnepanelen op zonneweides (combinatie veilig en duurzaam) 
- aandacht voor communicatie vanuit de gemeente 

 
2. CDA 

- arbeidsparticipatie: zoveel mogelijk werkzoekenden een baan 
- bedrijvigheid: niet alleen focus op logistiek; meer op kleinschalige, hoogwaardige 

innovatieve industrie 
- revitaliseren Majoppeveld Noord en Zuid 
- Buiggelden moeten gereserveerd blijven voor arbeidsmarkt en participatie 
- kleinschalige zorgprojecten in wijken en dorpen 
- inclusie kwetsbare ouderen (o.a. ouderen met dementie)  
- meer investeren in jongerenwerk 
- aandacht voor problematiek eenzaamheid (CDA bereidt themabijeenkomst voor)  
- integraal beleid armoedebestrijding 
- geen aanleiding voor verandering inzake het nul-koffieshopbeleid  
- prominente rol voor cultuur (stationshal multifunctionele dans- en theaterruimte) 
- aanpak stationsplein (gratis bewaakte fietsenstalling) 
- lastenverlichting inwoners; lagere woonlasten 
- aanpak problematiek leegstand binnenstad (bijv. inrichting speciaal fonds) 
- meer integrale kindercentra 
- betere ontsluiting Tolberg  

 
3. SP 

4 hoofdprioriteiten: 
- leefbare stad en wijken 

o gezondheid en milieu (denk aan discussie biomineralenfabriek) 
o volwaardige zorg (bijv. openhouden huisartsenpost in Roosendaal) 
o voorkomen van segregatie en kansarme wijken 
o speciale aandacht voor kwetsbare mensen 

- zorg 
o kwaliteit: zo goed mogelijke zorg voor iedereen  
o cliënt moet vertrouwde hulp kunnen houden 
o verder ontwikkelen ontmoetingsplaatsen ouderen in wijken  
o uitbreiden armoedebeleid en schuldhulpverlening 
o aandacht voor Voedselbanken, investeren in projecten als Ruilwinkel 



- werk  
o op verschillende gebieden, op verschillend niveau (niet alleen logistiek) 
o socialer, menselijker, positiever beleid voor mensen in de bijstand (pilots) 
o meer maatbanen, uitbreiden van jobcoaches en begeleiding van kwetsbare 

jongeren on the job 
- jeugd 

o positief gericht jongerenbeleid 
o betaalbaar wonen 
o jeugdactiviteiten (o.a. Kindervakantiewerk, uitbreiden uitgaansmogelijkheden, 

opzetten van festivals en een Poppodium) 
 

4. VVD 
Focus op economie, bereikbaarheid en veiligheid: 
- extra investeren in onderhoud openbare ruimte 
- meer en betere handhaving (t.b.v. ‘heel’, ‘netjes’, ‘veilig’ / als antwoord op de overlast) 
- investeren in (betere) citymarketing 
- aandacht voor betere bereikbaarheid (o.a. komst Cityring als verbetering genoemd) 
- betere (leuke) verbinding Rosada - binnenstad 
- investeren in cultuur (afschaffen leges, mogelijk maken bouw carnavalswagens)  
- investeren in sport (breedtesport en topsport) 
- creëren werkgelegenheid voor inwoners Roosendaal (visie op economische ontwikkeling) 
- economie: niet alleen focus op 1 sector (aandacht maakindustrie en agrarische sector)  
- meer parkeergelegenheid bij station (voor fietsers) 
- aandacht voor parkeergebieden vergunningshouders 
- woonplan voor studentenhuisvesting 

 
5. VLP 

- luisteren naar inwoners: meer burgerparticipatie (o.a. bij inrichten openbare ruimte) 
- betere ontsluiting Tolberg  
- onderhoud openbare ruimte (grijs en groen) 
- aanpak problematiek arbeidsmigranten (o.a. extra investeren handhaving & toezicht, 

huisvesting arbeidsmigranten)   
- werkgelegenheid voor inwoners van Roosendaal 
- aantrekken innovatieve bedrijven (om jongeren aan Roosendaal te binden) 
- opwaardering sport (o.a. faciliteren sportclubs, problematiek voetbalclubs oplossen) 
- investeren in identiteit en cultuur (stichting behoud erfgoederen, faciliteren 

verenigingsleven, verhogen budget citymarketing, stimuleren basisonderwijs, zaterdag 
openstelling historisch informatiepunt, roos op de televisietoren).  

 
6. D66 

- werken aan prettige, veilige, leefbare gemeente (géén biomineralenfabriek)  
- niet teveel grote bedrijven (Roosendaal geen ‘Dozendaal’)  
- ondernemingen gericht op kwalitatief goede arbeidsplaatsen 
- duurzame inrichting van de openbare ruimte, ook de bedrijventerreinen    
- meer visie op en meer geld naar cultuur – (o.a. professionele cultuur waar Roosendaal 

zich door kan profileren; bijv. Roosendaal ‘short movie city’) 
- Aandacht voor armoede onder ouderen; integrale visie op armoedebestrijding ouderen 
- Pilot gereguleerde wietteelt (+ bestrijden illegale wietteelt) 

 
 

7. PvdA 
- Naast bekende aandachtspunten (lastenverlichting, sport & cultuur, economie en werk, 

armoede, veiligheid, wonen, parkeren, binnenstad, zorg & voorliggend veld, groen & grijs, 
een onderscheidend Roosendaal) ook aandacht voor nieuwe uitdagingen. Dit t.b.v. een 
toekomstbestendig Roosendaal. 

o Minder afhankelijk van de grillen uit ‘Den Haag’ 
o Juiste keuzes werk, armoedebestrijding, samenwerking sociaal domein en 

dienstverlening 
o Antwoord op het achterblijven in sociaaleconomische ontwikkeling  
o Duurzaamheid (actieplan ‘Roosendaal Futureproof) 

- Realisatie doordecentralisatie onderwijshuisvesting 
- Maatschappelijke alliantie middels een lokaal sociaal akkoord (EAP te vrijblijvend) 
- Beter naar elkaar luisteren, meer samen met de inwoners van Roosendaal 

(Burgerakkoord, Stadsgesprekken) 
 



 
 

8. Nieuwe Democraten 
- Er is voor Roosendaal zoveel meer mogelijk dan we doen 
- Meer samen doen, beter luisteren  
- Aandacht voor armoedeproblematiek (met daaraan gekoppeld, eenzaamheid, 

onvoldoende zorg en gezondheid) 
- Herbezinning: echt werk, echte banen, fijn wonen, terug naar de kleinschaligheid 
- Arbeidsparticipatie lager opgeleiden en mensen met een gezondheidsbeperking 
- Betaalbare woningen met duurzame energie 
- Kerntaken: schoon, heel en veilig 
- Roosendaal, stad van de menselijke maat; waar bloei belangrijker is dan groei, waar 

gemeentelijke ambtenaren behalve werken ook wonen, een stad van geluksdelers i.p.v. 
gelukszoekers 

- Politieke en bestuurlijke geloofwaardigheid 
 

9. GroenLinks 

 

Afwezig 

 

 
 


