
Bijlage I: vijfde tranche vitaliteitsacties

Hieronder de uitwerking van de drie vitaliteitsacties. 

5-A Opknappen openbare ruimte van het Dijkcentrum in Kortendijk

Aanleiding;
Bewoners en winkeliers in Kortendijk vinden dat de inrichting van de openbare ruimte binnen het 
Dijkcentrum niet meer van deze tijd is. Meer groen, minder bestrating en meer sfeer is gewenst.  
Een  aantrekkelijke,  groene  en  duurzame  omgeving  draagt  bij  aan  de  leefbaarheid  van  de 
Kortendijk.   
De winkeliers, burgers en Bewonersplatform hebben de handen in een geslagen. De winkeliers en 
de VVE investeren in  verbetering  en uitstraling van de winkelpuien.  De winkeliers  verwijderen 
zwerfvuil.  Een burger  en landschapsontwerper heeft samen met de winkeliers  en burgers  een  
“groenplan” ontworpen voor de openbare ruimte in het Dijkcentrum. 

Beoogd effect en resultaat
Een groen oogmerk in het Dijkcentrum. Waarbij het groen van grote toegevoegde waarde is voor 
de sfeer in het Dijkcentrum.
Er worden 3 groene zuilen geplaatst en in het midden komt een groenpleintje voorzien van sfeer 
volle bomen en een lange bank.

Concrete activiteiten
 Bewoners hebben met een landschapsarchitect (vrijwillige basis) het ontwerp gemaakt;

 Winkeliers knappen de gevels van het winkelcentrum op. Gereed december 2018.

 Bewoners in samenwerking met winkeliers en gemeente realiseren een groene sfeervolle 

openbare ruimte in het Dijkcentrum.

Trekker en betrokken partijen
- Bewonersplatform
- Winkeliers en VVE
- Bewoners
- Wijkchef

Kosten en tijd
De winkeliers investeren voor € 75000,- in het opknappen van de gevels van het winkelcentrum..  
en bewoners. Gemeente investeert € 75000,-
Start: ontwerp is klaar. Winkeliers zijn in december 2018 klaar. Eind 2019 is totale upgrade 
gerealiseerd.

5-B Hondenspeelplaatsen 

Aanleiding

Bewoners en gemeente zien de maatschappelijke waarde van de hondenspeelplaatsen (HSP’s). We 
krijgen daarom nog steeds verzoeken voor het samen realiseren van deze HSP’s. We stellen uw 
raad voor om eenmalig een bedrag van € 20.000,-- beschikbaar te stellen. We kijken naar de 



initiatieven die ontstaan en naar de dekking in de gemeente Roosendaal. 

Beoogde effecten en resultaten

Oogmerk is om de leefbaarheid en de sociale cohesie in wijken en dorpen te verbeteren door leuke 
hondenvoorzieningen op één of hoogstens enkele plekken in de wijken of dorpen te concentreren.

Na het realiseren van de laatste HSP”s is er voldoende dekking in de gemeente Roosendaal

Concrete activiteiten 

Het realiseren van een aantal hondenspeelplaatsen, waarbij de bewoners dit zelf bedenken en met 
maximale zelfwerkzaamheid realiseren en vervolgens voor beheer en onderhoud zorgen. Niet in alle 
wijken en dorpen zijn bewoners hierin in dezelfde mate toe in staat. Er zijn nu tien concrete 
initiatieven in beeld. We gaan uit van zelfwerkzaamheid van onze inwoners, maar we stellen 
desondanks een beperkt bedrag ter beschikking als impulsgelden om de initiatieven daadwerkelijk te 
realiseren.

Trekker en betrokken partijen

Gemeente,  bewonersgroepen en hondenbezitters

Kosten

Gemeentelijke impulsbijdrage in het uitvoeringsbudget € 20.000,-- 

Het beheer wordt door de bewoners zelf opgepakt.

Tijd

2019

5-C Tiny Forest  en Roosendaal Forest

Aanleiding

Het IVN lanceerde het fenomeen Tiny Forests: kleine bosjes, die een belangrijke ecologische en klimatologische 
meerwaarde kunnen opleveren voor de woonomgeving. Roosendaal heeft zich kandidaat gesteld om een aantal 
van deze bosjes mee te realiseren. Voorstel is om twee Tiny Forests te realiseren en twee “Roosendaal Forests” 
te realiseren waarbij kinderen het ontwerp maken en de vrijheid hebben om de bosjes naar eigen inzicht en 
grootte in te richten.

Beoogde effecten en resultaten

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid minibos ter grootte van een tennisbaan. Het bestaat uit allerlei 
verschillende soorten bomen, die van nature voorkomen in de regio. Deze bossen zien er niet alleen 
mooi uit, ze brengen ook vele positieve effecten met zich mee, waaronder:

 stimulans voor de biodiversiteit
 verbetering van de luchtkwaliteit.
 brengt de natuur dichterbij. 
 vergroot de waterbergingscapaciteit, dit ontlast het riool bij hevige buien 
 ze hebben ook een milieu-educatieve werking. 

Samen met MEC Roosendaal, onderwijs, IVN en andere partijen kunnen hier leerzame 
natuuractiviteiten worden gehouden. In overleg met het IVN is afgesproken om vooralsnog twee Tiny 



Forests te realiseren. Het zijn bosjes ter grootte van een tennisbaan en moeten conform de voorschriften van 
IVN worden aangelegd.

De Roosendaal Forests  

Concrete activiteiten

Het fenomeen van de Tiny Forests werkt het beste daar waar er energie in de buurt is en een school 
betrokken kan zijn bij de realisatie en het voortbestaan van het bos. We zoeken daarom om te 
beginnen naar twee locaties die daar aan voldoen. Vervolgens gaan we met de mensen daar in 
gesprek om tot een verdere detaillering van het bosje te komen via een ontwerpsessie en enkele 
bijeenkomsten om het plan klaar te maken voor realisatie. De realisatie bestaat uit een zorgvuldige 
bewerking en bemesting van de bodem, het planten van het bosje en het aanbrengen van eventuele 
evenementen voor een openluchtlokaal in of nabij het bosje. Het open luchtlokaal wordt later 
gebruikt om het lesprogramma, gericht op Tiny Forests, van de betrokken scholen ook daadwerkelijk 
ter plaatse te kunnen uitvoeren. 

Trekker en betrokken partijen

IVN fungeert als trekker van de twee Tiny Forests waar we nu mee willen beginnen. De gemeente is betrokken 
als initiator richting buurt en school en als financier van de Tiny Forests. Waarschijnlijk ook als eigenaar van de 
locaties.De bewonersplatforms zullen betrokken worden om de energie in de wijk te localiseren. Er is bij elk 
Tiny Forest een tenminste één school betrokken, waarvan de leerlingen het bos mee ontwerpen, aanplanten en 
er later ook een aantal lessen aan wijden. MEC kan eveneens betrokken zijn, om andere scholen met de Tiny 
Forests vertrouwd te maken. En de plaatselijke afdelingen van IVN en KNNV zullen worden uitgenodigd om 
mee te denken.

Kosten

De kosten bedragen ongeveer 20.000 euro per Tiny Forest, dus 40.000 euro totaal voor twee stuks. De 
provincie betaalt de helft. Gemeentelijke bijdrage dus eveneens 20.000 euro. Onderstaande begroting is een 
voorbeeld uit het Handboek Tiny Forests.

De kosten voor twee Roosendaals Forests bedragen ongeveer € 40.000,00

Totaal; € 60.000,00

Tijd

Afhankelijke van de snelheid in de voorbereidingsfase zullen de Tiny Forests omstreeks maar/april of aan het 
einde van 2019 worden gerealiseerd.


