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Aanleiding 

Op het thema Vitale Wijken en Dorpen hebben wij, samen met inwoners, professionals, 

ondernemers, maatschappelijke instellingen en partners, in de afgelopen bestuursperiode gewerkt 

aan de vitaliteit van wijken en dorpen. Vanuit het programma Vitale Wijken en Dorpen zijn we met 

diverse projecten aan de slag gegaan om de aanpak van 'meer maatwerk' te 'versnellen, verdiepen 

en verbinden'. Zie bijlage I ‘opbrengsten programma Vitale Wijken en Dorpen’ voor wat we de 

afgelopen vier jaar hebben bereikt. 

 

Om de vitaliteit te verbeteren zijn we continu in dialoog, waarbij de ontwikkelde vitaliteitskaarten 

steeds het kader zijn. Sinds de start van het programma zijn ruim zestig initiatieven ontstaan die de 

vitaliteit in wijken en dorpen verbeteren. De website https://vitalewijkenendorpen.nl/ geeft inzicht in 

een groot aantal van die initiatieven.   

 

Het participatief werken is gemeengoed geworden. Het laatste jaar zijn initiatieven steeds meer 

ondersteund vanuit reguliere middelen. We laten zien dat participatief werken daadwerkelijk 

onderdeel is geworden van ons dagelijks werk. De bestemmingsreserve Vitale wijken en Dorpen 

heeft de afgelopen jaren dienst gedaan bij het aanjagen van grotere initiatieven, zoals Pius X, 

Kidsbeweegroute Kalsdonk, Rembrandtgalerij, impuls Vrouwenhof-park en multifunctioneel 

Dorpshuis Wouwse Plantage.  

 

In deze vierde tranche vitaliteitsacties is een aantal langer lopende acties opgenomen, waarvoor we 

aan uw raad een impuls van € 140.000 vanuit de bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen 

vragen. In bijlage II ‘vierde tranche vitaliteitsacties’ zijn deze vitaliteitsacties en de kansrijke 

initiatieven voor een volgende tranche beschreven.  

 

Beoogd effect 

We werken samen en op maat aan de vitaliteit in wijken en dorpen. De vitaliteitskaarten zijn het 

kader waarmee we continu in dialoog zijn om samen de vitaliteit te verbeteren. Waar nodig 

investeren we om de vitaliteit en de leefbaarheid in buurten, wijken en dorpen te verbeteren en te 

versterken.  

Burgerparticipatie is in Roosendaal gevarieerd en goed ontwikkeld. We zetten in op stevige en brede 

netwerksamenwerkingen. Het uitgangspunt is dat inwoners steeds meer zelf doen. Hierdoor 

ontstaan gezamenlijke plannen en op een participatieve wijze. Hiervoor is zowel ambtelijk als 

bestuurlijk veel aandacht.  

 

Argumenten 

1.1. Het voorstel past in het ingezette beleid 

Deze vierde tranche vitaliteitsacties past in de lijn die is ingezet met de bestuursovereenkomst 

2014-2018 ‘Werken aan een evenwichtig Roosendaal.’ Het geeft uitvoering aan meer ruimte 

voor initiatieven vanuit de samenleving en voor participatie. 

 

1.2. We werken samen op maat  

Inwoners, professionals, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeente werken 

samen aan prioriteiten om de vitaliteit te verbeteren.   

 

1.3. Er wordt voldaan aan de uitgangspunten  

Uitgangspunt is dat wij zoveel als mogelijk direct in regulier beleid aan de slag gaan met de 
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wensen en initiatieven van de inwoners. Voor de uitvoering van de vierde tranche 

vitaliteitsacties is een impuls uit bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen nodig. 

 

1.4. Er blijft geld beschikbaar 

Er is sinds de start van programma Vitale Wijken en Dorpen ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd 

in Vitale Wijken en Dorpen. Na vierde tranche vitaliteitsacties resteert de Bestemmingsreserve 

Vitale Wijken en Dorpen ruim zes ton. Zoals gebruikelijk zijn kansrijke vitaliteitsacties in beeld 

gebracht. De Bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen kan hiervoor worden aangewend. 

 

Financiën 

De kosten van de vitaliteitsacties worden ten laste gebracht van de Bestemmingsreserve Vitale 

Wijken en Dorpen. Met de huidige voorgestelde vitaliteitsacties uit de vierde tranche ten bedrage 

van € 140.000 geven we hier concreet invulling aan.  

Met het ingediende amendement ‘Extra budget voor Cultuur’ tijdens de begrotingsbehandeling 

wordt € 100.000 uit de bestemmingsreserve vitale wijken en dorpen herbestemd voor cultuur.  

Dit amendement is reeds verwerkt in de begroting 2018. 

Na de vierde tranche én de verwerking van het amendement ‘Extra budget voor Cultuur’ bedraagt de 

hoogte van de bestemmingsreserve Vitale wijken en dorpen ruim € 620.000.  

 

Communicatie  

De website https://vitalewijkenendorpen.nl/ is tijdens het Roosendaal Ontmoet Roosendaal Congres 

op 21 november 2017 gelanceerd. De website geeft een beeld van alle vitaliteitsacties in wijken en 

dorpen. De website én de vitaliteitsacties worden na besluit actief gecommuniceerd via onze 

reguliere kanalen. Via Facebook- en Twitterberichten wordt aandacht geschonken aan de uitvoering 

van vitaliteitsacties. De verbetering van de vitaliteit in wijken en dorpen is een belangrijk onderdeel 

van ons werk. Tijdens de verschillende netwerkoverleggen in wijken en dorpen blijft dit onderwerp 

van gesprek. 

 

Vervolg 

We blijven investeren in vitale wijken en dorpen en initiatieven die de vitaliteit te verbeteren. De in 

beeld gebrachte kansrijke vitaliteitsacties zijn hiervan een voorbeeld. 

De vitaliteitskaarten worden, in aansluiting op de frequentie van de bewonersenquête, elke twee 

jaar geactualiseerd. De nieuwe vitaliteitskaarten zijn in maart 2018 beschikbaar. De vitaliteitskaarten 

vormen het kader voor de programmering voor en prioriterig die in wijken en dorpen nodig is om de 

vitaliteit te versterken. 

Jaarlijks updaten we de website https://vitalewijkenendorpen.nl/ waarmee we een overzicht geven 

van de initiatieven in buurten, wijken en dorpen.  

 

Bijlagen 

Bijlage I: opbrengsten programma Vitale Wijken en dorpen  

Bijlage II: vierde tranche vitaliteitsacties 

Bijlage III: begrotingswijziging 

 

 


