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Besluitenlijst Commissievergadering 2 februari 2023 

Aanwezigen  

Voorzitter: M.W.C. Verbeek 

Secretaris: E.J. Blook 

Deelnemers: VLP Roosendaal: W.C.H. Brouwers, A.C.P.M. Jochems, E.J.C. de Regt, G.A. van Zalinge, 

M.G.A. Machielsen Roosendaalse Lijst: M.C.M. Schillemans, J.C.J.M. van Dorst, P.L.F. Raijmaekers, 

G.J.H.M. Van Oosterbosch, S.J.C.M. van Looveren VVD: M. Nefs, D.J. van Velthoven GroenLinks: C.L. 

Villée, M. Reijman CDA: A.S. Hamans, D.C. Roeken PvdA: B. Rommens, M.B. Zijp D66: B. Taher Burger 

Belangen Roosendaal: S. Bozkurt, P.M. van der Heijden Forum voor Democratie: C.S.A. van Leerzem 

Vitaal Liberaal: A.C.J.C. Sieben, K. Kraak  

College: C.F.G.R. Koenraad, E.G.A. van der Star-Deijkers 

 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN  

De voorzitter opent de commissievergadering om 19:30 uur.   

 

De voorzitter feliciteert dhr. Schillemans met zijn verjaardag en bedankt hem namens de 

Commissie voor zijn traktatie.  
 

2. VASTSTELLEN AGENDA  
De agenda is met de volgende wijzigingen vastgesteld.  

 

De PvdA-fractie heeft de Commissie verzocht om alsnog in eerste termijn het woord te mogen 

voeren bij agendapunt 4 – Raadsvoorstel Ontwerp en uitvoering openbare ruimte Josephwijk. 

De Commissie heeft hier in meerderheid mee ingestemd. 

 

De voorzitter heeft, i.v.m. de belangstelling op de publieke tribune voor agendapunt 5 – 

Raadsmededeling 77-2022 Dorpscentrumontwikkeling Nispen de commissie voorgesteld om 

agendapunten 4 en 5 qua behandelvolgorde om te draaien. De Commissie heeft hiermee 

ingestemd.  

 

De voorzitter merkt op dat wethouder Van Gestel vanavond verhinderd is. Agendapunt 4 – 

Raadsvoorstel Ontwerp en uitvoering openbare ruimte Josephwijk wordt voor hem overgenomen 

door wethouder Koenraad. 

 

3. BESLUITENLIJST 
De besluitenlijst van de Commissievergadering van 26 januari 2023 is ongewijzigd vastgesteld.  

 

4. Raadsvoorstel Ontwerp en uitvoering openbare ruimte Josephwijk 
De gemeente Roosendaal en Alwel werken gezamenlijk aan de herstructurering van de Josephwijk. 
Voor de openbare ruimte heeft de gemeente, in samenspraak met de bewoners en Alwel, een plan 
gemaakt waarmee de hele woonwijk in één keer volledig ingericht wordt volgens het 
gedachtegoed van Roosendaal Natuurstad en duurzaam ontwikkelen. Met dit voorstel wordt de 
gemeenteraad geïnformeerd over het ontwerp van de openbare ruimte en gevraagd te besluiten 
over de financiën ten behoeve van de uitvoering. 
Portefeuillehouder: wethouder Van Gestel 
 
Dit onderwerp is tijdens de Commissievergadering behandeld na agendapunt 5, maar is omwille 
van de leesbaarheid van deze besluitenlijst op de aanvankelijke agendavolgorde blijven staan.  
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Ter vergadering heeft wethouder Koenraad vragen vanuit de Commissie beantwoord.  
 
Hierbij heeft wethouder Koenraad, op vraag van de fractie van GroenLinks, toegezegd nog te 
zullen kijken naar de aanplantlijst, waarbij zij zal kijken of van de planten op de lijst nog 
oorspronkelijker versies zijn die net wat meer bijdragen aan de biodiversiteit.  Ook zal zij nog 
kijken naar de mogelijkheden van het toepassen van diervriendelijkere verlichting.  
 
Wethouder Koenraad zal de gemeenteraad eveneens nog schriftelijk laten weten hoe het 
inleveren van het aantal sociale huurwoningen in de Josephwijk terugkomt in de bouw op andere 
locaties (bijv. Vlietpark).  

 
Dit raadsvoorstel gaat als A-stuk door naar de raadsvergadering van 9 februari 2023.  

 

5. Raadsmededeling 77-2022 Dorpscentrumontwikkeling Nispen 
Door diverse ontwikkelingen (hogere rentelasten, stijging bouwkosten) kan de voorgenomen 
verbouwing van de Maria Hemelvaartkerk te Nispen tot multifunctioneel gebouw niet meer 
gerealiseerd worden binnen de financiële randvoorwaarden die de gemeenteraad in de Kadernota 
2022 heeft gesteld. Na nader onderzoek heeft dit ertoe geleid dat het college nu de voorkeur geeft 
aan de verbouw/nieuwbouw op de huidige locatie van het dorpshuis Nisipa.  
Portefeuillehouder: wethouder Van der Star 
 
Ter vergadering heeft wethouder Van der Star vragen vanuit de Commissie beantwoord.  
Hierbij heeft zij aangegeven dat ze in gesprek zal blijven en dat ze de regie zal nemen in het kijken 
naar een passende oplossing. Zij heeft hierbij aangegeven dat zij daarbij een extern bureau zal 
inschakelen om hiernaar onderzoek te doen. Wethouder Van der Star verwacht de uitkomsten van 
het onderzoek op zijn vroegst eind 2023 te kunnen presenteren en vraagt de Commissie om 
afdoende tijd voor gedegen onderzoek.  
 
Op vraag van de fractie van Forum voor Democratie, of de raad voor de zomer van 2023 een 
tussentijdse stand van zaken kan ontvangen, heeft wethouder Van der Star bevestigend 
geantwoord.  
 
Wethouder Van der Star zal daarnaast nog bij de raad terugkomen op de vraag of er een 
bouwkundig rapport is van de Maria Hemelvaartkerk.  

 
Dit raadsvoorstel gaat als C-stuk door naar de raadsvergadering van 9 februari 2023.  
 
De fractie van de VLP overweegt een motie t.b.v. meegeven van kaders aan een onafhankelijk 
onderzoek naar de mogelijkheden.   
 
De fracties van Roosendaalse Lijst en CDA overwegen een motie om nadere kaders en 
onderzoekvragen mee te geven (op het gebied van tijd, geld en inzet).  
 
Ook de VVD-fractie heeft aangekondigd een motie te overwegen t.b.v. het meegeven van nadere 
kaders voor het onafhankelijk onderzoek. 

 

6. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur 
 


