Motie 2 is aangenomen met 22 stemmen voor (RoosendaalseLijst, VVD, CDA, PvdA,
Groen Links,Nieuwe Democraten en Wezenbeek) en 12 stemmen tegen (VLP, SP,
Christen Unie en D66)

Motie 2. ‘Pop-up store Veiligheid Gemeente Roosendaal’

De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 20 december 2018, gehoord hebbende de
beraadslagingen inzake het Raadsvoorstel ‘Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 en Actieplan
Integrale Veiligheid 2019’,
Constaterende dat:
• De afstand tussen inwoners van de gemeente Roosendaal naar politie, justitie en gemeente (te)
groot blijft;
• Hierdoor wederzijdse communicatie (nog) niet optimaal verloopt;
• Onduidelijk blijft wat het handhavende apparaat voor de Roosendaler kan betekenen;
• Extra toezeggingen vanuit landelijk beleid er niet voor gaat zorgen dat meer ‘blauw/geel’ op straat
te zien zal zijn;
• De gemeente en politie in samenwerking met inwoners op zoek zal moeten naar alternatieve
maatregelen om het veiligheidsgevoel van de Roosendaler nog hoger te laten zijn dan 7,2 (bron
actieplan Integrale Veiligheid 2019).
Van mening zijnde dat:
• De gemeente en politie ervoor dienen te zorgen dat de inwoners van Roosendaal zich nog veiliger
voelen dan 7,2;
• Het daarom wenselijk is dat politie (zoals wijkagenten) en overige handhavers (zoals BOA’s) meer
zichtbaar zijn in en om Roosendaal;
• Een centrale plek dan wel decentrale plek (bijvoorbeeld tijdelijk roulerend in wijken en dorpen) in
lijn met de Pop-up store ‘Brandveilig Leven’ goed zou kunnen werken als informatiebron. Dit ter
vergroting van het communicatieve aspect tussen inwoners van Roosendaal en de handhavende
instanties;
• Deze Pop-up store op gezette tijden bemenst zou kunnen worden door BOA’s en wijkagenten
mogelijk ook door vrijwilligers/ambtenaren van de gemeente; om informatie aangaande
preventieve veiligheidsmaatregelen te geven. Daarnaast ook mogelijkheden te bieden om
algemene veiligheidsmeldingen (zijnde niet anoniem) door te spelen naar genoemde
handhavende instanties;
• Deze informatiebron in kan gaan op elementen in brede zin als (winkel)diefstal, zakkenrollerij,
(buurt)preventiemaatregelen, drugsoverlast in allerlei vormen alsmede preventieve maatregelen
inzake inbraak en cybercrime.
Overwegende dat:
• Het hierbij van belang is om te weten hoe andere gemeenten/regio’s, (zoals gemeente SittardGeleen) in lijn met deze motie hebben gehandeld. Hiervoor zijn contacten te leggen met de
initiatiefnemers aldaar.

Verzoekt het college om:
1. Een onderzoek uit te voeren, in samenwerking met politie, ondernemers en het gemeentelijk
apparaat, naar de haalbaarheid van het openen van een Pop-up store Veiligheid in de
Roosendaal, waar een centrale plek is ingericht voor politie en BOA’s, mogelijk aangevuld door
vrijwilligers en ambtenaren;
2. De raad voor de Kadernota 2020 op de hoogte te brengen van de uitkomsten van het
onderzoek,
en gaat over tot de orde van de vergadering.
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