
AGENDA COMMISSIEVERGADERING 

Vergaderdatum:  donderdag 9 juni 2022 
Tijd: 19:30 uur 

Vergaderplaats: Raadzaal, Raadhuis Markt 1 te Roosendaal 
 

U kunt de openbare vergaderingen van de gemeenteraad thuis live volgen via: raad.roosendaal.nl. 
De publieke tribune is geopend. U wordt wel verzocht om u bij de griffie (griffie@roosendaal.nl) 
aan te melden indien u plaats wenst te nemen op de publieke tribune.  

 
OPENBARE VERGADERING 

 

1. OPENING EN MEDEDELINGEN  
 

2. VASTSTELLEN AGENDA  
 

3. BESLUITENLIJST 
Vaststellen van de besluitenlijst van de commissievergadering van 24 februari 2022.  

4. Raadsvoorstel afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen Gastelseweg 239, 243 
en 245 in Roosendaal 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te 
geven voor het realiseren van 2 logiesgebouwen voor arbeidsmigranten op het perceel gelegen 
aan de Gastelseweg 239, 243 en 245 in Roosendaal. 
Portefeuillehouder: wethouder Verstraten 
 
Geagendeerd door: 

-VLP 

5. Raadsvoorstel Geurverordening De Bulkenaar gemeente Roosendaal 2022 
In het raadsvoorstel “vaststelling bestemmingsplan en bijbehorende besluiten de Bulkenaar” is 
aangekondigd dat een geurverordening zal worden opgesteld voor het plangebied van het 
bestemmingsplan de Bulkenaar. Onder kanttekening 3.1 van de toelichting op dat raadsvoorstel 
staat, dat het vaststellen van een geurverordening een randvoorwaarde is voor de ingebruikname 
van het ziekenhuis en aanvullende zorgvoorzieningen. Dit vormt de aanleiding voor het 
raadsvoorstel “Geurverordening De Bulkenaar gemeente Roosendaal 2022”.  
Portefeuillehouder: wethouder Van Gestel 
 
Dit onderwerp is op de commissieagenda geplaatst zonder agendering door fracties vooraf. 

6. Raadsmededeling 08-2022 Anterieure overeenkomst locaties V&D en Dr. Brabersstraat 
4-10 
Voor de Dr. Brabersstraat is op 25 februari 2021 een gebiedsvisie vastgesteld. In deze gebiedsvisie 
zijn plannen voor verschillende locaties in deze straat opgenomen, waaronder voor de locaties 
V&D en het voormalige winkelpand Van Oorschot (Dr. Brabersstraat 4-10). Afspraken omtrent de 
(verdere) ontwikkeling en realisatie van het project planlocatie V&D en Dr. Brabersstraat 4-10 zijn 
vastgelegd in twee separate anterieure overeenkomsten. Met raadsmededeling 08-2022 wordt 
de gemeenteraad hierover door het college van B&W geïnformeerd.  
 
Geagendeerd door: 

-Vitaal Liberaal 
-VVD 

mailto:griffie@roosendaal.nl


 

 
7. SLUITING 
 

De voorzitter van de Commissie, 

 

Jac Wezenbeek 


