
 

  

  

 Raadsvoorstel 
  

Datum 
raadsvergadering: 

(datum)   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Wethouder Schenk   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Vitale Wijken en Dorpen, derde tranche vitaliteitsacties 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
 
Samenvatting:  
Vitale wijken en dorpen is één van de hoofdthema’s uit de “Bestuursovereenkomst 2014-2018 “Werken 
aan een evenwichtig Roosendaal.” Op dit thema zet het college de lijn voort die de afgelopen jaren is 
ingezet. In deze lijn is, meer dan voorheen, sprake van een continue dialoog met inwoners, 
professionals en maatschappelijke instellingen. Samen met hen willen we de vitaliteit in de wijken en 
dorpen blijven verbeteren, waarbij de rol van de gemeente met name faciliterend is aan de initiatieven 
vanuit de samenleving. Diverse vitaliteitsacties uit het programma Vitale Wijken en Dorpen zijn in een 
eerste en tweede tranche aan u voorgelegd. Graag geven we de stand van zaken over deze 
vitaliteitsacties uit eerdere tranches weer, en bieden we conform de eerdere toezegging, in dit voorstel 
een derde tranche vitaliteitsacties aan.  
 
Wij stellen de raad voor om: 

1. € 210.000 beschikbaar te stellen uit de Bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen ten 
behoeve van de derde tranche Vitaliteitsacties; 

2. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
 
nb: het overschot van € 7.094 van de gerealiseerde projecten uit de eerste en tweede tranche blijft in 

de bestemmingsreserve vitale wijken en dorpen beschikbaar voor toekomstige projecten.  
 
Aanleiding   

Op het thema Vitale Wijken en Dorpen werken wij, samen met inwoners, professionals, 
maatschappelijke instellingen en partners, aan de vitaliteit van wijken en dorpen. Dit doen we door de 
wijken- en dorpenaanpak volledig te integreren in de werkwijze van de gemeente, zowel bestuurlijk als 
ambtelijk. In essentie betekent dat meer maatwerk leveren voor de wijken en dorpen in Roosendaal. 
Vanuit het programma Vitale Wijken en Dorpen gingen we in 2015 en 2016 met diverse projecten aan 
de slag om de aanpak van ‘meer maatwerk’ te  ‘versnellen, verdiepen en verbinden’. De projecten die 
daarvoor in 2015 startten, leiden inmiddels tot een aantal structurele veranderingen in onze werkwijze. 
Steeds vaker is de Vitaliteitskaart het kader waarmee we het gesprek met inwoners, professionals en 
anderen aangaan over de prioriteiten voor vitaliteit in de wijken en dorpen. De vitaliteitsacties zijn 
bedoeld om te helpen bij concreet invulling te geven aan de andere manier van werken die we 
voorstaan: samen met de ander (inwoner, professional, ondernemer) inhoud geven aan beleid en 
uitvoering. Steeds minder vitaliteitsacties worden gedekt vanuit impulsgelden (bestemmingsreserve 
Vitale Wijken en Dorpen), maar zijn onderdeel van regulier beleid van middelen. Enkele daarvan staan 
in dit raadsvoorstel vermeld. Ook in voorstellen die andere beleidsterreinen betreffen (zoals veiligheid, 
wonen, sociaal domein inclusief het voorstel voorliggend veld etc.), staan acties, die bijdragen aan de 
vitaliteit van wijken en dorpen 
 
Kader    

De startnotitie en de eerdere raadsvoorstellen voortgangsrapportage Vitale Wijken en Dorpen vormen 
het kader voor dit raadsvoorstel. 
 

Motivering / toelichting   

Om de vitaliteit van wijken en dorpen te verbeteren is het van belang dat we: 
 

1. de vitaliteit van de wijk en het dorp kennen (vitaliteitskaart en dialoog); 
2. samenwerken met en in de netwerken en 
3. initiatieven in de wijken en dorpen ondersteunen en faciliteren (o.a. vitaliteitsacties). 
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1. Vitaliteit in beeld 

 
De vitaliteit van de wijken en dorpen hebben we inmiddels in beeld met de vitaliteitskaart. Deze kaart 
geeft objectieve en subjectieve informatie. Bijvoorbeeld over wat de inwoners ervaren met betrekking 
tot de vijf thema’s (meedoen, gezond, voorzieningen, veilig en wonen). De kaart wordt als hulpmiddel 
zowel in- als extern ingezet, om het gesprek te voeren over de prioriteiten rondom de vitaliteit. Een 
mooi voorbeeld daarvan is het gegeven dat inwoners, tijdens de voorbereiding van het Roosendaal 
Ontmoet Roosendaal congres 2016, op eigen initiatief de vitaliteitskaart aandroegen als uitgangspunt 
voor het congres. De vitaliteitskaart is daarbij geen sturingselement, maar een instrument om de 
dialoog mee te voeren. Zo scoort Moerstraten op hun vitaliteitskaart laag als het gaat om hun 
mogelijkheden tot openbaar vervoer (ten opzichte van de gemeente Roosendaal), maar geven 
inwoners juist aan dat dat geen probleem is. Zij hebben namelijk bewust gekozen voor wonen in 
Moerstraten en accepteren dat het openbaar vervoer niet hetzelfde is als op andere plekken in de 
gemeente. 
 
In 2015 heeft ook een eerste tussentijdse evaluatie plaats gevonden. Het doel hiervan was om met de 
eerste actualisatie direct al verbeteringen te kunnen doorvoeren. Het ging dan zowel om inhoudelijke 
als procesmatige verbeteringen. In de nieuwe kaart staan de geactualiseerde cijfers en is de 
ontwikkeling te zien ten opzichte van de Vitaliteitskaart 2014.  
Nieuw zijn ook de wijkomschrijvingen, waarin een korte beschrijving van de wijk of het dorp wordt 
gegeven met een kaartje en foto erbij. In het DNA is bij bedrijven de sector ‘recreatie/toerisme’ 
toegevoegd.  
 

2. Netwerksamenwerking in wijken en dorpen  
 
Om de vitaliteit van een wijk of dorp te kunnen verbeteren is een constante dialoog met betreffende 
wijk of dorp essentieel. Het voeren van de dialoog doen we steeds meer door vakprofessionals in direct 
contact te laten staan met betreffende inwoners, ondernemers, partners en andere partijen. De dialoog 
over het aanpakken van een prioriteit of thema (die bijdraagt aan de vitaliteit) is steeds meer een 
gewoon onderdeel van het werk van ambtenaren geworden. 
Deze ontwikkeling behelst een kanteling van de gemeentelijke organisatie. Dit lijkt een logische stap in 
de ontwikkeling van de gemeente om steeds meer de wensen en ideeën van de inwoners als 
uitgangspunt te nemen.  
 
In de praktijk blijkt dat er veel netwerken actief zijn. Netwerken vormen zich rond personen of rond 
opgaven in een wijk of dorp. In deze netwerken zal vanuit de gemeente steeds de vakprofessional  
aansluiten die de meeste toegevoegde waarde heeft. Dit kan een professional van team WegWijs zijn 
(Wmo/CJG/MEE/WijZijn) waar het een vraag betreft van een individu, een gezin, maar ook een 
verkeerskundige, wijkchef etc. waar het een onderwerp betreft dat in een buurt, wijk of dorp speelt. De 
gemeente is wel steeds één van de vele actoren die zich inzet voor de vitaliteit in wijken en dorpen. We 
doen dit alles samen, waarbij ‘samen denken, samen werken en samen doen (en samen leren),’ steeds 
het vertrekpunt is. 
 
We zetten in op een stevige en brede samenwerking met onze netwerkpartners Allee Wonen en 

WijZijn. De actualisering van de vitaliteitskaart, de dialoogrondes en een inventarisatie in bestaande 

netwerken, heeft inzicht gegeven in de huidige prioriteiten en stand van zaken. Het levert input voor het 
verder gezamenlijk aanpakken van de prioriteiten, heeft ervoor gezorgd dat we meer zijn gaan 
samenwerken in netwerken, en het heeft daarnaast de netwerken verbreed. Een concreet voorbeeld is 
het overleg in de wijk Tolberg, waar een delegatie van verschillende netwerken (zoals scholen, 
WegWijs, gemeente, buurtpreventie, wijkopbouwwerk en woningcorporatie) aanwezig waren. Uit dit 
overleg werd nogmaals duidelijk dat er veel behoefte is aan deze wijze van faciliteren zodat inwoners 
meer in hun kracht kunnen staan, en samen werken aan initiatieven in de wijk. Het organiseren van 
dergelijke waardevolle (netwerk) overleggen krijgt daarom een vervolg.  
 

 

3. Vitaliteitsacties Vitaal Roosendaal 
 
We zijn continu bezig met de verbetering van de vitaliteit in wijken dorpen. Met name de samenwerking 
tussen vakinhoudelijke ambtenaren, bewonersplatforms, maatschappelijke partners en inwoners speelt 
daarbij een steeds grotere rol. Iedere twee jaar vindt een actualisatie plaats van de vitaliteitskaarten, en 
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daarnaast hebben in 2016 en 2017 (bestuurlijke) overleggen plaatsgevonden met de verschillende 
(bewonersplatforms van) wijken en dorpen. Deze overleggen worden waar mogelijk zo breed mogelijk 
ingestoken zodat er betrokkenheid kan zijn van verschillende belangrijke partners. Op die manier 
kunnen prioriteiten worden gesteld om de vitaliteit in wijken en dorpen te blijven verbeteren. Over deze 
prioriteiten zijn we steeds met elkaar in gesprek. De uitkomsten worden in plannen en (vitaliteits)acties 
vertaald. Hierbij richten we ons op het zoveel mogelijk borgen van deze aanpak in onze gemeentelijke 
werkwijze. Door in dialoog te blijven, ontstaan steeds nieuwe initiatieven. Door te kiezen voor 
verschillende tranches wordt ruimte geboden aan initiatieven zodra deze concreet zijn uitgewerkt. 
 
In dit raadsvoorstel geven we een overzicht van de status van de eerste en tweede tranche 
vitaliteitsacties. Daarnaast zijn voorstellen opgenomen voor de derde tranche aan vitaliteitsacties. Dit 
zijn concrete en direct uitvoerbare acties. Ook zijn er acties die om verdere uitwerking en concretisering 
vragen. Deze acties zijn benoemd als kansrijk voor een volgende tranche.  
 

3.1 Uitgangspunten voor vitaliteitsacties 

 
Evenals in de vorige raadsvoorstellen hanteren wij bij de voorliggende vitaliteitsacties de volgende vijf 
uitgangspunten: 
 

• Goed plan, dan geld 
Dit principe hanteren wij voor onze gehele begroting en is dus ook onverkort van toepassing op 
de bestemmingsreserve ‘Vitale Wijken en Dorpen’. 
Dit uitgangspunt heeft tot gevolg dat wij aan uw raad meerdere tranches ter besluitvorming 
voorleggen. Wij vragen uw raad om geld beschikbaar te stellen voor acties die voldoende zijn 
uitgewerkt. Daarnaast geven wij uw raad inzicht in ons bekende kansrijke plannen voor 
volgende tranches. Met deze werkwijze brengen wij uw raad in positie bij de bestedingen 
vanuit de bestemmingsreserve ‘Vitale Wijken en Dorpen’. 
 

• Plannen moeten bijdragen aan de vitaliteit 
Met wijk- en dorpsperspectieven, de vitaliteitskaarten en de dialoogsessies hebben wij een 
schat aan informatie gekregen over de mogelijkheden voor het versterken van de vitaliteit van 
wijken en dorpen en de prioriteiten daarin. De vitaliteitsacties die wij voorleggen zijn hieraan 
verbonden. De vitaliteitskaarten worden, in aansluiting op de frequentie van de 
bewonersenquête, elke twee jaar geactualiseerd. We kunnen hiermee op de vitaliteitskaart per 
wijk of dorp en voor de gehele gemeente zichtbaar maken of een score vooruit of achteruit is 
gegaan. De vitaliteitskaart is daarmee ook een evaluatie- en (bij)sturingsinstrument. 
 

• Samenkracht 
We werken samen met inwoners en maatschappelijke instellingen aan de vitaliteit van de 
wijken en dorpen. Dat betekent dat we ‘samen denken, samenwerken en samendoen.’ Wij 
verwachten dus ook van onze inwoners, professionals en andere maatschappelijke 
instellingen, dat zij (uiteraard vanuit verschillende rollen en mogelijkheden), hun inspanningen 
leveren en initiatief nemen bij het bedenken en realiseren van projecten en plannen. Door deze 
werkwijze leveren we een bijdrage aan het ontwikkelen van gezamenlijke daadkracht. 
 

• Permanente dialoog 
We blijven bij de uitwerking van de vitaliteitsacties in gesprek met inwoners, partners en 
maatschappelijke instellingen in onze gemeente. Hierdoor wordt de realisatie ook in 
gezamenlijkheid gedragen. 

 

• Van impuls naar een duurzame aanpak 
Wij proberen onze inzet zoveel mogelijk vanuit reguliere middelen vorm te geven. Sommige 
vitaliteitsacties die worden voorgesteld vragen een eenmalige investering. Andere acties 
kennen een structurele ‘exploitatielast’. Dat betekent dat bij gebleken succes in de toekomst 
mogelijk structurele middelen moeten worden gevonden om de successen te continueren. De 
afweging om acties te continueren maakt onderdeel uit van de reguliere P&C-cyclus 
(kadernota en programmabegroting). 
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3.2 Eerste tranche Vitaal Roosendaal 
 
Op 4 februari 2016 heeft uw raad ingestemd met onderstaande vitaliteitsacties, en € 511.500 voor de 
uitvoering van deze eerste tranche beschikbaar gesteld. Hieronder een overzicht en de status van de 
vitaliteitsacties uit deze eerste tranche.  
 

 
Vitaliteitsacties eerste tranche Bijdrage 

gemeente 
Wijk/dorp Thema Vitaliteitskaart Status 

1-A. Doorontwikkeling buurtpreventie Regulier Alle Meedoen | Veilig | Wonen  

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

€ 50.000 Wouwse- 
Plantage 

Gezond | Meedoen  

1-C. Cruyff Court Westrand € 22.000  Westrand  Gezond | Meedoen | Wonen  

1-D. Portiek ambassadeurs Westrand € 2.500 Westrand Wonen | Meedoen | Veilig  

1-E. Jordaensplein Westrand € 35.000 Westand Wonen | Veilig  

1-F. Godwaldtpark Kortendijk € 50.000 Kortendijk Wonen | Gezond | Meedoen  

1-G. Sport voor jeugd in Kortendijk  € 60.000 Kortendijk Meedoen | Veilig  

1-H. Openbaar Groen en Grijs aanpakken in Kortendijk € 10.000 Kortendijk Wonen | Meedoen  

1-I. Digitale Snelheidsindicatoren  in Kortendijk € 2.500 Alle Wonen | Meedoen  

1-J. Verfraaiing Burgerhout € 15.000 Burgerhout Wonen | Gezond | Meedoen  

1-K. Speeltuinvereniging Beatrixplein Burgerhout € 10.000 Burgerhout Wonen | Meedoen  

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

€ 50.000 Wouw Wonen | Meedoen  

1-M. Hondenspeelplaatsen / Hondenuitlaat 
mogelijkheden 

 

€ 20.000 Kroeven, 
Kalsdonk, 
Westrand  

Wonen | Meedoen   

Langdonk, 
Heerle, 
Wouw       

 

1-N. Dijkcentrum Kortendijk (Flintdijk)  € 27.000 Kortendijk Wonen | Meedoen | Veilig  

1-O. Seniorenpastoraat Roosendaal Zuid € 42.500 Kroeven  
Langdonk 
Kortendijk 

Meedoen | Gezond  

1-P. Kerkhof aan Bredaseweg (Kalsdonk) € 15.000 Kalsdonk Wonen  

1-Q.Aanpak armoede (STA-teams) € 100.000 Alle  
 

Meedoen | Gezond  

Totaal  € 511.500    

 
 

 

In bijlage I is de stand van zaken toegelicht betreffende de vitaliteitsacties uit deze eerste tranche. 

Gerealiseerd 

Loopt volgens planning 

Loopt achter op schema 
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3.3 Tweede tranche Vitaal Roosendaal 

 
 
Op 14 juli 2016 heeft uw raad ingestemd met onderstaande vitaliteitsacties, en € 508.200 voor de 
uitvoering van deze tweede tranche beschikbaar gesteld. Hieronder een overzicht en de status van de 
vitaliteitsacties uit deze tweede tranche.  

 
 
 
 
 
 
 

In bijlage II is de stand van zaken toegelicht betreffende de vitaliteitsacties uit deze tweede tranche  

Vitaliteitsacties tweede tranche Bijdrage 
gemeente 

Wijk/dorp Thema Vitaliteitskaart  

2-A. Aanpak eenzaamheid  Regulier Alle Gezond | Meedoen  

2-B. ‘Parel in de Wijk’  Burgerhout  € 40.000 Burgerhout Wonen | Meedoen  

2-C. Verkeersveiligheid Heerle  Regulier Heerle Wonen | Veilig  

2-D. Verkeersveiligheid Wouwse Plantage  Regulier Wouwse 
Plantage 

Wonen | Veilig  

2-E. Verkeersveiligheid Kroeven  Regulier Kroeven Wonen | Veilig  

2-F. Positionering en PR De Heerlijckheijd 
Nispen 

Regulier   Nispen Meedoen | 

Voorzieningen | Wonen 

 

2-G. Behoud winkels Nispen  Regulier   Nispen Voorzieningen  

2.H. Winkelcentrum Langdonk  Regulier  Langdonk Wonen  

2-I. Bredaseweg verkeersremmende 
maatregelen  

Regulier Kalsdonk  Wonen  

2-J.  Kidsbeweegroute Luitenpark en 
speelplekken Kalsdonk 

€ 77.000 Kalsdonk Wonen | Gezond | 

Meedoen 

 

2-K. Participatieplaatsen in wijken en dorpen  Regulier Alle Voorzieningen | Wonen 

| Meedoen | Veilig | 

Gezond 

 

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

Regulier Nispen  Wonen | Meedoen  

2-M. Binnenplein Dijkcentrum Kortendijk  Regulier  Kortendijk  Wonen | Meedoen | 

Veilig 

 

2-N. Wijksportvereniging Kalsdonk € 16.600  Kalsdonk  Gezond| Meedoen | 

Veilig 

 

2-O. Verfrissing uitstraling De Rembrandtgalerij € 5.000 Westrand  Wonen | Veilig  

2-P. Impuls Vrouwenhof-park € 325.600 Centrum Voorzieningen | Gezond  

| Meedoen | Wonen | 

Veilig 

 
 

2-Q. Metamorfose tunneltje tussen A- en D-
bergen Tolberg 

€ 10.000 Tolberg Meedoen | Wonen | 

Veilig 

 

2-R. Pleinen aanpak Elisadonk € 29.000 Langdonk Meedoen | Wonen | 

Veilig 

 

2-S. Reginadonk € 5.000 Langdonk Meedoen | Wonen | 

Veilig 

 

 
Totaal 

 

€ 508.200  

   

Gerealiseerd 

Loopt volgens planning 

Loopt achter op schema 

Krijgt vervolg in een volgende 
tranche 
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3.4 Derde tranche Vitaal Roosendaal 

In de vorige raadsvoorstellen Vitale Wijken en Dorpen zijn aan uw raad kansrijke vitaliteitsacties 
voorgesteld voor volgende tranches. Over deze kansrijke acties zijn we in gesprek gebleven om te 
komen tot een nadere en concretere uitwerking. Daarnaast zijn er ook nieuwe concrete vitaliteitsacties 
ontstaan naar aanleiding van gesprekken die zijn gevoerd met bewoners (aan de hand van de 
vitaliteitskaart), uitkomsten van de dialoogsessies en overige (bestuurlijke) overleggen  
Een aantal acties is inmiddels concreet genoeg dat we aan uw raad een budget kunnen vragen om 
deze acties daadwerkelijk te gaan uitvoeren. Een deel van deze acties is ingebed in onze reguliere 
werkwijze en daarvoor is een extra impuls vanuit Vitale Wijken en Dorpen niet meer nodig. Er wordt 
hieronder om die reden onderscheid gemaakt tussen de acties gedekt vanuit impulsgelden 
(bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen), en acties die onderdeel uitmaken van het reguliere 
beleid en reguliere planvorming.  
 
Acties die vragen om een impuls vanuit de bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen: 
 

 
 
Een aantal van de vele goede voorbeelden van initiatieven in wijken en dorpen, waarbij de werkwijze 
en financiering volledig is ingebed in onze reguliere werkwijze: 
 
 

 
 
De derde tranche vitaliteitsacties, die vragen om financiering vanuit de bestemmingsreserve Vitale 
Wijken en Dorpen, zijn nader beschreven in bijlage III. 
  

Vitaliteitsacties derde tranche  

BESTEMMINGSRESERVE VWD 

Bijdrage 

gemeente 

Wijk/dorp Thema Vitaliteitskaart 

3-A Pius X €190.000 Kalsdonk Voorzieningen | Meedoen | 
Wonen 

3-B Impuls Rembrandtgalerij 

 

€20.000 Westrand Voorzieningen | Gezond | 
Veilig | Wonen  

TOTAAL €210.000   

Vitaliteitsacties derde tranche  

REGULIER 

Bijdrage 

gemeente 

Wijk/dorp Thema Vitaliteitskaart 

3-E Kwiekroute Sportpark Vierhoeven Reguliere 
middelen  
 

Langdonk Voorzieningen | Gezond | 
Meedoen | Wonen 

3-F Watertappunten  Reguliere 
middelen 

 

Wijken en dorpen Voorzieningen | Gezond | 
Meedoen | Wonen 

3-G Buurtontmoetingsplek Voltaplein voor ouders en kinderen Reguliere 
middelen 
 

Kalsdonk Voorzieningen | Meedoen | 
Wonen 

3-H De Toltuin- Mozaïekbank  Reguliere 
middelen 
 

Tolberg Voorzieningen | Meedoen | 
Wonen 

3-I Speelvoorziening / Ontmoetingsplek Westrand Reguliere 
middelen 
 

Westrand Voorzieningen | Meedoen | 
Wonen 

TOTAAL    
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4. Volgende tranches  

Ook zijn in gesprekken met inwoners, professionals en maatschappelijk instellingen zijn kansrijke 
vitaliteitsacties ontstaan, die nog om nadere uitwerking vragen en mogelijk in aanmerking komen voor 
een volgende tranche. In bijlage IV wordt een toelichting gegeven. 
 

 
 
Zodra vitaliteitsacties voldoende en concreet genoeg zijn uitgewerkt, bieden wij uw raad een voorstel 
aan.   
 

Doel en evaluatie   

Op het thema Vitale Wijken en Dorpen werken we aan de doelen, zoals die beschreven zijn in de 
startnotitie Vitale Wijken en Dorpen.  
 
De vitaliteitskaarten dienen als kader en als evaluatie-instrument. Aan de hand van de vitaliteitskaarten 
die na de bewonersenquête 2017 opgesteld worden, kunnen we zien of de ingezette acties tot 
positieve resultaten hebben geleid. Hierbij beseffen we dat causaliteit niet altijd direct aantoonbaar zal 
zijn. 
 
 

Financiële aspecten en consequenties   
 
Bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen  
De kosten van de vitaliteitsacties worden ten laste gebracht van de Bestemmingsreserve Vitale Wijken 
en Dorpen. Met de huidige voorgestelde vitaliteitsacties uit de derde tranche ten bedrage van  
€ 210.000 geven we hier concreet invulling aan. Verder storten we vanuit de eerdere tranches € 7.094 
terug in de bestemmingsreserve. 
 
Voor de volgende tranches en acties in het kader van de vitaliteit van de wijken en dorpen resteert nog 
ongeveer € 952.000 in de bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen. 
 
Zie bijlage V voor de begrotingswijziging. 
 

Communicatie    

De betrokken inwoners en partners zijn geïnformeerd over deze derde tranche en de mogelijkheid om 
te participeren in volgende tranches. Over de voortgang van de vitaliteitsacties communiceert de 
gemeente via de nieuwsbrief Samen voor Elkaar van Vitale Wijken en Dorpen. Deze wordt 6 keer per 
jaar digitaal verspreid. Tevens wordt via Facebook- en Twitterberichten aandacht geschonken aan de 
voortgang van vitaliteitsacties. Daar waar nodig zal bij de communicatie van een aantal acties de pers 
actief betrokken worden. Het is daarnaast een belangrijk onderwerp tijdens de verschillende 
overleggen in wijken en dorpen, zoals de bestuurlijke overleggen, plenaire overleggen etc. 
 

Bijlagen   

Bijlage I: Stand van zaken eerste tranche vitaliteitsacties 
Bijlage II: Stand van zaken tweede tranche vitaliteitsacties 
Bijlage III:  Derde tranche vitaliteitsacties  
Bijlage IV:  Kansrijke vitaliteitsacties voor volgende tranches  
Bijlage V: Begrotingswijziging  
 

Vitaliteitsacties Wijk/dorp Thema Vitaliteitskaart 

Binnenterrein Dijkcentrum Kortendijk Voorzieningen | Meedoen | 

Wonen 

Centrum Kalsdonk (waterbekken en inrichting rondom Wijkhuis 
Kalsdonk) 

Kalsdonk Voorzieningen | Meedoen | 
Wonen 

Trapveldje naast Cruyff Court Westrand Voorzieningen | Gezond | 
Meedoen | Wonen 

Positionering en PR De Heerlijckheijd Nispen +  Behoud winkels 
Nispen 

Nispen Voorzieningen | Gezond | 
Meedoen | Wonen 
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Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
De secretaris, De burgemeester, 
R. Kleijnen mr. J.M.L. Niederer  
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 Raadsbesluit 
  

Datum 
raadsvergadering: 

(datum)   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Wethouder Schenk   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Vitale Wijken en Dorpen, derde tranche vitaliteitsacties 

 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie (in te vullen door de griffie) d.d. (in te vullen door de 

griffie). 
 
 
Besluit: 
 

1. € 210.000 beschikbaar te stellen uit de Bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen ten 
behoeve van de derde tranche Vitaliteitsacties; 

2. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van (in te vullen door de griffie). 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 

 
 

 


