
 

 

  

  

 Raadsmededeling 
  

Datum:  2 februari 2021 Zaaknummer: 357158 
Van: het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder Wethouder Koenraad 

Aan: de raad van de gemeente Roosendaal 

Steller: J. de Brabander-Giesbertsen 

Kopie aan:  

Onderwerp: Roosendaal Futureproof 2017 - 2021 

Bijlage: Futureproof overzicht 2017 - 2020 

 
Kennisnemen van 
De actuele stand van zaken (1 januari 2021) van de acties die zijn opgenomen in Roosendaal 

Futureproof 2017-2021. 

 

Inleiding 

In 2017 is het actieplan Roosendaal Futureproof opgesteld. Met dit actieplan is een gezamenlijke koers 

ingezet richting een duurzame en toekomstbestendige samenleving. Het actieplan is tot stand gekomen 

via een burgerparticipatietraject: vier R100-bijeenkomsten met inwoners, ondernemers en 

(maatschappelijke) partners. 

 

In het overzicht Futureproof is per thema (wonen, afval, energie & klimaat, mobiliteit, groen & water, 

mens & zorg) een aantal concrete actiepunten opgenomen. Bij vaststelling van het actieplan is besloten 

de voortgang te monitoren en aan u ter kennisgeving mee te delen. Met bijgevoegd overzicht geven we 

u een stand van zaken op 31 december 2020. 

 

Informatie/kernboodschap   

Door het inzichtelijk maken van de actuele stand van zaken van de acties uit Futureproof wordt duidelijk 

waar de komende periode extra aandacht aan dient te worden gegeven. Geconcludeerd is dat een groot 

aantal acties in de jaren 2017-2020 is uitgevoerd of in reguliere werkzaamheden zijn of worden 

meegenomen. 

 

In bijgevoegd overzicht zijn alle acties uit Futureproof opgenomen. Hierbij is aangegeven welke acties 

zijn afgerond of waar nog een vervolgactie op dient te komen. In de laatste kolom is aangegeven welke 

acties zijn afgerond of wellicht zijn achterhaald, omdat de ontwikkelingen in de afgelopen drie jaar om 

een andere aanpak vragen. 

 

Vervolg(procedure) 

Met ons bestuursakkoord "Roosendaal Duurzaam, Sterk, Aantrekkelijk" zijn de ambities op het gebied 

van duurzaamheid de laatste jaren vergroot. De in gang gezette en nog op te pakken acties uit Future 

Proof zullen in het vervolg opgaan in een nieuw te ontwikkelen programma in het voorjaar van 2021. 

Om de focus te vergroten zal het nieuwe programma zich richten op de pijlers energietransitie, natuur 

& adaptatie en circulair leven.  



Gelet op de nadruk in dit programma op draagvlak zal deze de titel 'Duursamen' krijgen. 

 

Bijlagen 
1. Futureproof overzicht 2017 -2020 

 
 
Afsluiting en ondertekening 
 

 

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 

De secretaris,            De burgemeester, 

                               

 


