
     
 

VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL  
Donderdag 1 maart 2018 om 19.30 uur.  

De raadsvergadering maakt onderdeel uit van de Raadsavond die uit meerdere fasen kan bestaan. Op 1 maart 
vindt een inspraakbijeenkomst en aansluitend een raadsvergadering plaats.  
 

Raadzaal van het raadhuis, Markt 1 te Roosendaal.  

 

De raadsvergadering is live te bekijken op www.raad.roosendaal.nl   

 

A G E N D A :  

 

1. Opening.  

 

2. Vaststellen Raadsagenda.  

 

3. Vaststellen besluitenlijst  van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 25 januari 2018. 

 

4.  Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen. 
 

 

5. A-CATEGORIE  

Over onderstaande voorstellen wordt door de raad besloten zonder dat hierover het woord wordt gevoerd.  

  
a. Voorstel 6   Wijziging verordening en beleidsregels t.b.v. starterslening 

b. Voorstel 7   Archiefverordening Roosendaal 2018 en beheerregeling informatiebeheer Roosendaal 2018 

 

  

6. B-CATEGORIE  

Onderstaande voorstellen zijn ter bespreking geagendeerd.  

 

a. Voorstel 8    Aanpassen verordening Autoluwe Binnenstad en nadere regels 
  i.c.m. Raadsmededeling 2-2018 Fietsen in de Binnenstad . 
 

Portefeuillehouder: wethouder Lok 

inhoud:   
Het raadsvoorstel aanpassen verordening Autoluwe Binnenstad en nadere regels wordt gecombineerd 
behandeld met Raadsmededeling 2-2018 Fietsen in de Binnenstad. 
 
Roosendaal werkt hard aan het verbeteren van de aantrekkelijkheid en beleving van de binnenstad. 
Langzaam verkeer krijgt hierbij prioriteit en onnodig gemotoriseerd verkeer moet zoveel mogelijk worden 
voorkomen.  
 
De raad wordt gevraagd de wijziging verordening ontheffingen autoluwe gebied Roosendaal vast te 
stellen. 
 
Motivering: 
De SP overweegt een motie op het gebied van onderzoek naar de (verkeers)veiligheid in de omgeving van 
de Biggelaar/Nieuwstraat, mocht er een fietsenstalling komen in de Biggelaar. 
Daarnaast overweegt de SP een motie openbare gender neutrale toiletten. 
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De fractie van de Nieuwe Democraten overweegt een voorstel om de ingang van parkeergarage Biggelaar 
naar het begin van de Nieuwstraat te verplaatsen.  
Daarnaast overweegt de fractie van de Nieuwe Democraten een motie ten behoeve van het creëren van 
fietsparkeergelegenheid op het parkeerterrein Emile van Loonpark.  
Tevens overweegt de fractie van de Nieuwe Democraten een anti-scootermotie.  
 
De VLP overweegt de raad een motie voor te leggen waarin wordt gevraagd de keuze te maken of men 
voor of tegen de komst van een fietsenstalling in De Biggelaar is. 
 

 
 

7. C-CATEGORIE  

Onderstaande onderwerpen zijn ter bespreking geagendeerd:  

 

a. Raadsmededeling 1-2018 Stedenbouwkundige visie Roosendaal geluidsschermen langs het spoor. 

 

 

Portefeuillehouder: wethouder Lok 

inhoud:  
Via raadsmededeling 1-2018 heeft de raad kennis kunnen nemen van de ‘Stedenbouwkundige visie 
Roosendaal: geluidsschermen langs het spoor’, die onlangs door het college is vastgesteld. 
 
Motivering: 

De PvdA-fractie overweegt een motie m.b.t. solarschermen, maar wacht even de antwoorden van de 

wethouder op de vandaag door de PvdA gestelde schriftelijke vragen omtrent dit onderwerp af 

(waarbij tevens de informatie vanuit Breda zal worden meegenomen). 

 

 

b. 016-2018 Vraag en Antwoord PvdA en GroenLinks – Kwestie BioMoer. 

 

Portefeuillehouder: wethouder Lok 

inhoud:  

Betreft antwoord op de vragen van de fracties PvdA en GroenLinks met betrekking tot een 

vergunningsprocedure i.r.t. BioMoer. 

Motivering: 

 

De fracties GroenLinks, PvdA en SP overwegen een motie ten einde duidelijk te krijgen of de raad zich 

neerlegt bij het juridische verloop zoals dit nu voorligt of dat er mogelijkheden te bedenken zijn waarbij 

de gemeenteraad nog iets te zeggen heeft over de uitbreiding van BioMoer op Roosendaals 

grondgebied (naar aanleiding van de gewijzigde aanvraag).   

 

 
8. Sluiting. 

 

 

Heeft u vragen? Tijdens de vergadering is de raadsgriffie aanwezig in de raadszaal. Neem tijdens kantooruren 
contact op met de raadsgriffie 0165 579 277 of stuur een mail naar griffie@roosendaal.nl    

De vergaderstukken zijn digitaal beschikbaar op raad.roosendaal.nl en liggen tevens voor u ter inzage bij de 
balie van het stadskantoor en de bibliotheek VannU   

De raadsvergadering is live te bekijken op raad.roosendaal.nl  
  

Van de vergadering wordt een video-opname gemaakt. Deze video is zowel rechtstreeks als achteraf op internet 
te zien.
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