
 EIGENSTANDIGE MOTIE  
 

Jaarlijkse Dag van de Roosendaalse Democratie 
 

De gemeenteraad van Roosendaal, in vergadering bijeen op 11 oktober 2018, 

Overwegende dat:  

• Op woensdag 7 maart 2018 onder leiding van de Griffie van de gemeenteraad van Roosendaal 

voor het eerst een Dag van de Roosendaalse Democratie heeft plaatsgevonden: een festival 

waarbij vele leerlingen uit het middelbaar onderwijs (bovenbouw) en het middelbaar 

beroepsonderwijs kennis hebben gemaakt met de lokale democratie door middel van een 

politieke voorstelling, een quiz, een debattraining en een ontmoeting met de lokale politici. 

Constaterende dat: 

• Dit festival een zeer succesvol evenement is geweest waarbij verbinding is gelegd tussen 

politiek, onderwijs en cultuur en waardoor de Roosendaalse jeugd zich meer bewust is 

geworden van de lokale democratie. 

Van mening zijnde dat: 

• Het van groot belang is om de jongeren in onze gemeente enthousiast te maken voor de lokale 

politiek en hen daarbij te betrekken. 

• Het wenselijk is dat alle leerlingen in contact komen met de lokale politiek, niet alleen de 

leerlingen die in een verkiezingsjaar in de desbetreffende leerjaren zitten. 

Verzoekt het college: 

• Medewerking te verlenen en financiële middelen vrij te maken om structureel op jaarlijkse basis 

een Dag van de Roosendaalse democratie te organiseren voor de leerlingen van het middelbaar 

onderwijs (bovenbouw), het middelbaar beroepsonderwijs en de Associate Degrees Academie, 

onder leiding van de Griffie.  

• De organisatie onder leiding van de Griffie de opdracht mee te geven hierbij samen te werken 

met het College van B&W, de gemeenteraad, Jongerenraad, de scholen en in het bijzonder een 

afvaardiging van leerlingen uit de desbetreffende klassen. 

 

En gaat over tot de orde van de vergadering. 

Namens: 

CDA, Sebastiaan Hamans 
D66, Harm Emmen 
VLP, Martijn Verbeek 
SP, Wendy Beens-van Zundert 
GroenLinks, Naima El Azzouzi 
VVD, Sanneke Vermeulen 
Roosendaalse Lijst, Peter Raijmaekers 
ChristenUnie, Karen Suijkerbuijk-Ader 
PvdA, Michael Yap 
Nieuwe Democraten, Selda Bozkurt 


