
Motie 6 
Welkom in Roosendaal 

 
 
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 10 november 2016, gehoord hebbende 
de beraadslagingen over de Programmabegroting 2017, 
 
 
Van mening zijnde dat: 

 We nieuwe inwoners zich snel thuis willen laten voelen in onze prachtige gemeente, zeker nu 
onze gemeente veel te bieden heeft; 

 Met een welkomstpakket voor nieuwe inwoners en een attentie voor pasgeborenen we hen van 
harte welkom willen heten in onze gemeente; 

 Het welkomstpakket van de gemeente samengesteld kan worden in samenwerking met de VVV 
en onze lokale ondernemers en maatschappelijke partners en verenigingen; 

 We trots mogen zijn op onze gemeente en haar organisaties, verenigingen en bedrijven; 
 
Overwegende dat:  

 Het voor het imago van Roosendaal goed is om nieuwe inwoners warm welkom te heten; 

 Het voor de Roosendaalse samenleving goed is dat onze organisaties, verenigingen en bedrijven 
gepromoot worden onder nieuwe inwoners; 

 Een welkomstpakket voor nieuwe inwoners bijvoorbeeld kan bestaan uit een 
evenementenkalender, informatie over hoe onze gemeente werkt, 
vrijkaarten/tegoedbonnen/proefabonnementen voor de sport- en culturele instellingen, 
informatie over de stad en dorpen; 

 Een attentie voor pasgeborenen kan bestaan uit babyartikelen met een Roosendaals tintje; 
 
Draagt het college op: 
1. Om in samenwerking met de VVV en Roosendaalse samenleving (bedrijven, verenigingen, 

inwoners) een Roosendaals Welkomstpakket samen te stellen en dit aan te bieden aan iedere 
nieuwe Roosendaalse inwoner, met een speciale attentie voor pasgeborenen; 

2. De uitgifte van het Roosendaals Welkomstpakket te laten verzorgen door 
Publiekszaken/Burgerzaken i.s.m. de VVV; 

3. De kosten voor het welkomstpakket te financieren uit de reguliere middelen die hiervoor 
beschikbaar zijn zoals het representatie en communicatiebudget, en waar nodig aan te vullen uit 
de BR investeringsimpulsen economie; 

4. Het uiteindelijke Roosendaals Welkomstpakket te presenteren tijdens de eerstvolgende 
Nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente en te overhandigen aan een nieuwe inwoner; 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
 
Michael Yap, PvdA 
Ton Schijvenaars, Nieuwe Democraten 
Wilbert Brouwers, VLP 
Rogier Verhoeven, Partij Verhoeven 
Eric de Regt, Roosendaalse Lijst 
 


