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Besluitenlijst Commissievergadering 20 januari 2021 

Aanwezigen  

Voorzitter: C.H.D. Hoendervangers 

Secretaris: C. Koop 

Deelnemers: Roosendaalse Lijst: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam, M.C.M. Schillemans VLP: E.J.C. de 

Regt, A. van Gestel VVD: J.P.L.M. van den Beemt, C.F.J. Verstraten GroenLinks: N. el Azzouzi, L.C. 

Villée CDA: A.S. Hamans, R. Breedveld SP: A.C.A.M. Beens PvdA: M.S. Yap D66: H.W. Emmen, B. 

Taher Burger Belangen Roosendaal: S. Bozkurt ChristenUnie: K. Suijkerbuijk-Ader Wezenbeek: 

J.J.M.M. Wezenbeek 

College: I.M. Raaijmakers, A.A.B. Theunis, C.A. Lok 

 

1. OPENING EN MEDEDELINGEN  

De voorzitter opent de digitale commissievergadering om 19.30 uur.   

 

 

2. VASTSTELLEN AGENDA  

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

3. BESLUITENLIJST 

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft de volgende aanvulling in de besluitenlijst van 14 januari 

2021 als amendement op die besluitenlijst ingebracht:  

 

Aan agendapunt 5 – Raadsmededeling 52-2020 Actieplan Mantelzorg. 

 

Na de 2e alinea de volgende tekst toe te voegen: 

 

‘Wethouder Koenraad, heeft in reactie op de suggestie van de fractie van de Roosendaalse Lijst om 

natuurverenigingen te betrekken bij de verdere uitwerking van het actieplan Mantelzorg, 

aangegeven dat zij dit een goede tip vindt. Wethouder Koenraad heeft hierbij aangegeven, dat als 

iemand die natuur interessant vindt en graag wil wandelen, dit in het maatwerk gerealiseerd kan 

worden, maar wethouder Koenraad vindt het een goede suggestie want er zijn misschien meer 

mogelijkheden. Ze heeft aangegeven dit mee te zullen nemen als suggestie om te kijken of men dit 

aspect nu goed te pakken heeft. Wethouder Koenraad heeft daarbij aangegeven dat zij dat nu ter 

vergadering niet kan zeggen, maar dat ze denkt van wel en dat er waarschijnlijk wel contact is 

geweest. Hierbij heeft wethouder Koenraad aangegeven, dat het inderdaad niet zo herkenbaar in 

het boekje is terechtgekomen. De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft aangegeven hier dan 

graag de uitkomsten van te zien’.  

 

De besluitenlijst van 14 januari 2021 is met deze amendering van de fractie van de Roosendaalse 

Lijst vastgesteld.  

 

 

4. Raadsvoorstel aankoop Kloosterstraat 21 in Wouw 

In de nabijheid van het buurthuis in het pand Kloosterstraat 19b in Wouw, is een pand te koop 
(Kloosterstraat 21, huidige kantoor Univé). Gelet op de hoge investeringen die het verduurzamen 
van de Kloosterstraat 19b met zich meebrengt, is gekeken of de Kloosterstraat 21 geschikt is als 
buurthuis en welke investeringen er gedaan zouden moeten worden om het pand als buurthuis 
geschikt te maken. De raad wordt voorgesteld In te stemmen met de verwerving en verbouw van 
de Kloosterstraat 21 en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 1.330.000. De raad wordt 
tevens voorgesteld om de door het college opgelegde geheimhouding op de taxatie en 
kostenraming te bekrachtigen 
Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers 
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Op de vraag van de VLP-fractie, of er een nadere onderbouwing kan komen van de 1,9 miljoen 

euro voor de te nemen duurzaamheidsmaatregen voor het pand Kloosterstraat 19b, heeft 

wethouder Raaijmakers aangegeven, dat het bedrag van 1,9 miljoen euro een inschatting is 

geweest. Zij heeft toegezegd dat hierover nog een toelichtend briefje richting de raad zal doen 

toekomen.  

 

Wethouder Raaijmakers heeft toegezegd dat de herontwikkeling van het gebied zal worden 

opgepakt in samenspraak met de dorpsraad en direct omwonenden. Dit is al eerder toegezegd 

door wethouder Theunis [zie Actielijst: 2019-A28].  

 

Dit onderwerp gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering van 27 januari 2021. 

 

De PvdA-fractie overweegt een motie ten behoeve van het -op korte termijn- opstellen van een 

gebiedsvisie voor de herontwikkeling van het gebied. De VLP-fractie heeft aangegeven hierin graag 

mee te willen denken.  

 

 

5. Antwoord op raadsvragen 06-2020 Roosendaalse Lijst en CDA - St. Jan  

Betreft antwoorden op raadsvragen van de Roosendaalse Lijst en het CDA met betrekking tot de 
toekomstige invulling van de Sint Jan.  
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 
 
Wethouder Theunis heeft aangegeven dat er op korte termijn een raadsvoorstel naar de raad zal 

komen. 

 

Wethouder Theunis heeft aangegeven de suggestie van de fractie van de Roosendaalse Lijst, om 

het glaskunstwerk van Alexander Weiss uit het oude Stadskantoor een plekje te geven in de 

gerenoveerde St. Jan, de moeite waard te vinden om nader te bezien.  

 

Wethouder Theunis heeft tevens aangegeven de suggestie van de CDA-fractie mee te zullen 

nemen, om indien zij daartoe bereid zouden zijn, de VVV/Citymarketing een plek in de 

gerenoveerde St. Jan te geven. 

 

Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering.  

 

 

6. Raadsvoorstel Krediet snelfietsroute F58 

Met het raadsvoorstel wordt de gemeenteraad verzocht het gereserveerde krediet voor de 
snelfietsroute F58 tussen Bergen op Zoom en Roosendaal vrij te geven. Na het vrijgeven van het 
krediet kan gestart worden met het aanleggen van de verschillende tracédelen, zodat forenzen, 
studenten en recreatieve fietsers in 2023 snel, veilig en comfortabel tussen beide steden kunnen 
fietsen via de F58. De gemeentelijke bijdrage aan de snelfietsroute komt neer op afgerond 
3,55 miljoen euro. 
Portefeuillehouder: wethouder Lok 
 

De VVD-fractie heeft aangegeven dat er een parkeerprobleem is bij De Berk/De Heide in Bergen op 

Zoom, waarbij als een van de oplossingen hiervoor door de gemeente Bergen op Zoom wordt 

gezien het afsluiten van wegen en/of omleggen van routes. Dit kan ook consequenties hebben voor 

de snelfietsroute F58, in relatie tot het hebben van zo min mogelijk doorkruisingen. Wethouder Lok 

heeft aangegeven te zullen nagaan of hier belemmeringen voordoen en zo nodig hierover in 

gesprek te zullen gaan met Bergen op Zoom.  

 

De VVD-fractie heeft gevraagd of het mogelijk is, om standaard bij grote (portefeuille-

overschrijdende) projecten de onderlinge samenhang beter inzichtelijk te maken. Wethouder Lok 

heeft aangegeven deze vraag mee te zullen nemen richting het college. 
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Op vraag van de PvdA-fractie, of het mogelijk is om een bord van de snelfietsroute F58 alvast 

symbolisch te plaatsen langs de route, heeft wethouder Lok aangegeven dat hij dat een goed idee 

vindt, en dat hij zijn gedeputeerde partijgenoot alvast om een bordje zal vragen.  

 

Op vraag van de fractie van D66 of er al nagedacht wordt over andere snelfietspadverbindingen, 

bijvoorbeeld naar Antwerpen, heeft wethouder Lok aangegeven dat hij weet dat de Provincie een 

sluitend netwerk wil gaan maken, in de toekomst. Hierbij heeft wethouder Lok als voorbeelden 

genoemd een mogelijke verbinding tussen Etten-Leur en Roosendaal en Roosendaal en 

Antwerpen. Wethouder Lok heeft aangegeven dat men daar op dit moment nog niet mee bezig is. 

Wel heeft wethouder Lok aangegeven dat, zodra hier nieuws over komt, de raad geïnformeerd zal 

worden.  

 

De fractie van de VLP heeft aangegeven een risico te zien op meerkosten en wil daarom kennis 

kunnen nemen van de kostencalculaties. Wethouder Lok heeft toegezegd dat deze informatie ter 

inzage zal worden gelegd in het geheimenkastje op de Griffie. De VLP-fractie heeft de griffie 

verzocht het protocol geheimhouding er hierbij goed naast te leggen, zodat duidelijk is wat de 

status is van de ter inzage gelegde documentatie.  

 

Dit onderwerp gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering van 27 januari 2021. 

 

[N.B.: de voorzitter heeft in reactie op een ordevoorstel bij de commissie geïnventariseerd of het 

raadsvoorstel doorgeschoven kan worden naar de raad van 25 februari 2021. Uit deze 

inventarisatie is gebleken dat een meerderheid van de commissie hier geen voorstander van is.] 

 

De fractie van de VLP heeft aangegeven mogelijk een amendement/motie te zullen indienen en wil 

hiervoor eerst de door wethouder Lok toegezegde informatie over de kostencalculatie afwachten. 

 

Voor de fractie van GroenLinks is dit raadsvoorstel ook een B-stuk. De fractie van GroenLinks wil 

nog kijken naar het aspect van aansluitende fiets(snelheid)mogelijkheden in Roosendaal zelf.  

 

Ook de VVD-fractie heeft aangegeven een motie te overwegen. 

 

 

7. 170-2020 Beantwoording raadsvragen VLP - Boeteclausule HUIS van Roosendaal 

Betreft antwoorden op raadsvragen van de VLP over de Boeteclausule HUIS van Roosendaal. 
Portefeuillehouder: wethouder Lok 
 

Dit agendapunt is omwille van de tijd niet behandeld.  
 

 

8. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.10 uur. 
 


