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De gemeenteraad van Roosendaal stelt jaarlijks een 
Kadernota vast. In de Kadernota worden het beleid en 
de daarvoor benodigde financiën voor de komende jaren 
bepaald.

Om te achterhalen wat er in de Roosendaalse 
samenleving speelt, organiseert de gemeenteraad 
jaarlijks een bijeenkomst ‘Samen bepalen we de kaders’. 
Dit jaar op donderdag 13 februari in het Innovitapark.

Tijdens deze bijeenkomst zijn raadsleden in gesprek 
gegaan met diverse organisaties. De opbrengst van deze
discussies hebben we getracht weer te geven in dit ver-
slag. Fracties kunnen deze input gebruiken ter 
inspiratie van de nog op te stellen bijdragen aan de 
Politieke Beschouwingen. 

Deze beschouwingen bieden vervolgens het college de 
informatie die ze nodig hebben om de gemeenteraad
op 9  juli a.s. een zo breed mogelijk gedragen Kadernota 
2020 ter besluitvorming voor te
kunnen leggen.

In dit verslag leest u de opbrengst van de thematafels 
van de bijeenkomst ‘Samen bepalen we de kaders’. 
Iedere tafel werd door een raadslid, in de rol van 
gespreksleider begeleid.

 Prettig wonen in Roosendaal (2 tafels)
     Gespreksleiders Arwen van Gestel en Harm Emmen

Zorgen voor elkaar in Roosendaal (3 tafels)
Gespreksleiders Annette Gepkens, Adriënne Maas 
en Karen Suijkerbuijk-Ader

Een leven lang leren in Roosendaal
Gespreksleider Paul Klaver

Een veilig Roosendaal (2 tafels)
Gespreksleiders Sanneke Vermeulen en Robert 
Breedveld

Een actief en creatief Roosendaal (2 tafels)
Gespreksleiders Peter Raijmaekers en Kees  
Hoendervangers

Een economisch sterk Roosendaal
Gespreksleider Jac Wezenbeek

Dit verslag hebben we voor u als raadsleden opgesteld 
maar het verslag is tevens bedoeld voor alle deelnemers 
aan de sessie van 13 februari jl. Ik hoop dat u uw
bijdrage voldoende terug kunt vinden in deze weergave. 

Ik wens u veel leesplezier toe!

Elsbeth van Straaten-Noyons
Griffier gemeenteraad Roosendaal



Inleiding gespreksleider Arwen van Gestel 

In het algemeen is bij de thematafel ‘Prettig wonen in 
Roosendaal’ naar voren gekomen dat wat er ook 
concreet gedaan wordt, bestuurders en ambtenaren 
(de gemeente) zich meer moeten laten zien, luisteren 
en vooral terugkoppelen. De aanspreekbaarheid van de 
overheid moet beter en er moet door de overheid meer 
gebruik worden gemaakt van de capaciteiten van 
inwoners zelf. 

Uitdagingen moeten worden beetgepakt. Daarbij valt 
te denken aan uitdagingen op het gebied van gebrekkig 
onderhoud van de openbare ruimte, te weinig 

ontmoetingsplekken, gemis aan projecten voor 
duurzaamheid (inclusief de bijbehorende voorlichting en 
informatievoorziening), te veel regels omtrent zelf 
bouwen en de problematiek van afvaldump en zwerf-
afval. 

Inleiding gespreksleider Harm Emmen
Opvallend was dat aan onze tafel, waar mensen vanuit 
verschillende invalshoeken spraken over prettig wonen in 
Roosendaal, een aantal thema’s gedeeld werd. Allereerst 
een schone, goed onderhouden en groene leefomgeving. 
Meer groen en bomen, maar ook het verdwijnen van 
de snelweg uit de stad en meer communicatie over hoe 
meldingen gemaakt kunnen worden. Vooral de 
bekendheid van de Buiten Beter app kan beter, want 
deze werkt uitstekend. Ook moeten mensen geholpen 
worden met het nieuwe afvalbeleid, bijvoorbeeld met 
een nieuwe versie van de reizende milieustraat. Daar-
naast is er behoefte aan goede dienstverlening, (bouw)
projecten en faciliteiten om onze gemeente aantrekkelijk 
te maken voor verschillende doelgroepen, zoals een elek-
trische deeltaxi of voldoende woningbouw voor jonge 
gezinnen/starters (onderzoek ook woonvormen die jong 
en oud samenbrengen). De overkoepelende conclusie 
was: er is veel beleid en er zijn heel veel initiatieven in 
Roosendaal, breng dat samen in een algemene visie voor 
de gemeente en voer deze uit. Laat het niet bij goede 
ideeën blijven! 
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Het aantal deelnemers aan het thema Prettig wonen in 
Roosendaal was dusdanig groot dat de groep
zich heeft opgesplitst in twee tafels. De opbrengst uit
deze tafels wordt in dit verslag gebundeld aangeboden.



sub-thema 1 - Onderhoud openbare ruimte

sub-thema 2 - Inwonersparticipatie

• Meer aandacht voor circulariteit bij indeling en beheer openbare ruimte (ontwerp zodanig dat bij 
 sloop het afval weer grondstoffen worden en continueren reizende milieustraat 2.0)
• Onderhoudsniveau omhoog met name ten aanzien van slechte stoepen en fietspaden: reageer snel 
 op meldingen en los deze op en promoot de Buiten Beter app
• Meer groen en bomen: betrek groene partijen
• Minder zwerfafval/drugsdump: centraal nummer voor zwerfafval en direct komen opruimen en de 
 bereikbaarheid van Saver verbeteren 
• Maak het gemakkelijk en begrijpelijk ten behoeve van een schone woonomgeving 
• Bewerkstelligen veilige woonomgeving voor mensen met dementie 
• Inrichten van diverse sportfaciliteiten in de openbare ruimte (o.a. Vrouwenhof)
• Meer zitbanken/sociale plekken voor ouderen maken (in overleg)
• Opschoonacties

• Meer inwonersparticipatie op het gebied van duurzaamheid: sta open voor burgerinitiatieven in de 
 energietransitie en betrek inwoners bij de warmtevisie 
• Meer invloed van inwoners op beslissingen voor de wijk/buurt: sta open voor initiatieven van 
 onderaf en durf deze initiatieven tot ontplooiing te laten komen zonder vooraf kaders te willen 
 stellen als raad
• Mentaliteitsomslag gemeente: boor het potentieel van kennis van inwoners aan 
• Vergroten toegankelijkheid richting bestuurders: één aanspreekpunt van de gemeente voor 
 vrijwilligers (wethouder voor vrijwilligerswerk)
• Jongeren en ouderen koppelen: ouderen krijgen hulp en jongeren krijgen betaalbare woonruimte
• Stimuleren samenwerkingsverbanden (coöperaties) 

Prettig wonen in Roosendaal



sub-thema 3 - Mobiliteit en verkeer

sub-thema 4 - Toegankelijkheid en dienstverlening

• Aandacht voor goede fietsvoorzieningen (o.a. dubbele fietsrekken op het station)
• Makkelijk vervoer regelen voor ouderen naar voorzieningen
• Spoorwegtunnel en snelwegtunnel cosmetisch naar een hoger plan tillen (verbeterde aansluiting 
 Centrum-Tolberg)
• Snelweg uit de stad en verbinden van de stadsdelen, gecombineerd met snelheidsbeperkingen op 
 de snelweg 
• Snelweg onder Roosendaal door en/of spoorwegen zelf ondertunnelen (hier een architect op 
 zetten)
• Groen transport en autovrije binnenstad: inrichten binnenstad en beter aanpassen aan dit doel 
 (ouderen hierbij niet vergeten)
• Openbaar vervoer in alle wijken en goede bereikbaarheid centrum met de bus: goede informatie/
 zorgplicht richting inwoners hierover

• Informatie vanuit de gemeente moet eenvoudiger zijn ten aanzien van de regelingen/voorzieningen 
 (dit laten toetsen door klanten/inwoners door inzet van een panel) 
• Formele benadering van klanten vanuit de gemeente schept afstand, met name voor kwetsbare 
 doelgroepen: training/kennisdeling voor diverse doelgroepen, maak meer gebruik van 
 pictogrammen, laat groep 8-ers brieven opstellen als opdracht
• Regels moeten stimulerend werken in plaats van beperkend: er moet ruimte zijn voor maatwerk
• Oplossingen vinden voor ouderen: clusteren van voorzieningen op loopafstand (huiskamer-
 projecten, stamtafels, samenkomstmogelijkheden, etc.)
• Laagdrempelige aanwezigheid van de wijkprofessionals in de wijk
• Via buurtpreventie geld vrijmaken voor faciliteiten 
• Betere daklozenopvang 
• Zie het Milieu educatief Centrum (MEC) als middel/dé organisatie bij educatie over natuur en milieu 
• Meer begeleiding en informatie voor starters als zij een eerste huis willen kopen (centraal platform/
 informatiepunt)
• Vrijwilligers vrijstellen van sollicitatieplicht 
• In nieuwe stedenbouwontwikkeling voldoende levensbestendige voorzieningen per buurt/dorp 
 meenemen
• Sociale controle bevorderen op overlastgevers: vuilproducenten aanpakken/opvoeden door 
 bewust wording en handhaving

Prettig wonen in Roosendaal



sub-thema 5 - Natuur en milieu (Roosendaal Futureproof)

sub-thema 6 - Vrije invulling

• Meer ambitie op duurzaamheids-/milieubeleid: maken van een goede, gedragen visie  
• Meer wandelroutes, fietsroutes, beweegroutes
• Duurzaam bouwen: gasloos (stimuleren vanuit de gemeente door middel van subsidie en 
 voorlichting)
• Regelen van elektrisch groepsvervoer/deeltaxi
• Aanpak (zwerf)afval: beter afval scheiden, educatie op scholen, meer inzet ambtenaren zwerfafval, 
 aandacht voor cultuur, enz. 
• Stimuleren groen: zowel horizontaal als verticaal, behouden en uitbreiden ecologische 
 verbindingszone, meedoen met de actie steenbreek (minder steen, meer waterinfiltratie), groene 
 daken verplichten bij nieuwe projecten (+ subsidie voor sedumdaken)
• Meer aandacht voor natuur- en milieueducatie: informatie voor inwoners over duurzaamheids-
 ontwikkeling, energietransitie en besparing groen promoten (meer geld en meer informatiepunten)
• Gebruik het vierkante meter potentieel van de ‘dozen’ (inpakken in groen en energievangst)

• Maak een aansprekende stadsvisie en voer deze uit
• Aanpakken vervuiling openbare ruimte Roosendaal (Aan de bak, via scholen ook de ouders bereiken 
 in het kader van jong geleerd is oud gedaan)
• Meer betaalbare starterswoningen, studentenwoningen en huurwoningen (vooral particulier: 
 huisjesmelkers verminderen)
• Onderzoek naar clusterwoningen in het kader van betaalbaar wonen
• Opstellen richtlijnen/normenkaders inzake particuliere huurwoningen/-prijzen
• Aantrekkelijke woonomgeving voor jonge gezinnen (activiteiten, stadsstrand, 
 uitgaansmogelijkheden, etc.) 
• Breek met frustrerende regelgeving die het goedkoop bouwen blokt (regelvrij bouwen) 
• Niet uitbreiden maar inbreiden en zorgen voor gemêleerde huisvesting, praat daarbij ook met 
 inwoners: ‘hoe maak ik een leuke buurt?’
• Werkgroep ‘Leegstand’ oprichten met pandeigenaren, vastgoed en ondernemers ten aanzien van 
 leegstand binnenstad/verpaupering van panden in de binnenstad
• Zichtbaar meer toezicht en handhaving
• Beleid voor huisvesting senioren: te weinig betaalbare huizen voor ouderen/senioren
• Beleid voor doorstroming starters: soepelere regels 

Prettig wonen in Roosendaal



Inleiding gespreksleider Annette Gepkens 

Alle deelnemers aan deze tafel worden van harte welkom 
geheten. De gemeenteraad is blij dat er zoveel 
vertegenwoordigers van organisaties hun ideeën willen 
delen met de raad. Natuurlijk vanuit de gedachte dat 
inwoners, die zorg nodig hebben daarvoor ook in 
aanmerking komen op de wijze, die bij hen en hun 
persoonlijke omstandigheden past. Het is daarbij van 
belang dat organisaties, vrijwilligers en beroeps, een 
bijdrage leveren in aanvulling op elkaar en vanuit het 
perspectief van de vragen van elke individuele 
zorgvrager.

Inleiding gespreksleider Adriënne Maas-Cleeren

Aan de thematafel Zorgen voor elkaar in Roosendaal zat 
een brede vertegenwoordiging van bevlogen professio-
nals. Het ontschotten van de zorg blijkt nog altijd een 

heikel punt. Er wordt nog te veel op ‘eilandjes’ gewerkt 
en er wordt te weinig samengewerkt door instanties en 
ook vrijwilligersorganisaties. Inwoners weten niet goed 
waar ze moeten zijn met bepaalde hulp-/zorgvragen. Aan 
tafel was men ook van mening dat het indiceren van zorg 
op allerlei fronten te bureaucratisch en te krampachtig is: 
‘geef als gemeente de professionals het vertrouwen om 
dit zelf te doen!’. Belangrijk daarbij is om eerst de zorg in 
gang te zetten en de afhandeling volgt dan daarna wel. 
Ook werd er aandacht gevraagd voor de ‘juiste 
woonvormen’: mensen blijven langer thuis wonen en 
hiervoor moet een langetermijnvisie worden opgesteld.   

Inleiding gespreksleider Karen Suijkerbuijk-Ader

De verschillende vertegenwoordigers van de organisaties 
die deelnamen aan de thematafel Zorgen voor elkaar in 
Roosendaal waren het met elkaar eens: we willen een 
toegankelijke overheid voor zowel (professionele) 
organisaties als voor inwoners die zich met de zorg 
bezighouden. De gemeente zou nog meer kunnen facili-
teren in het creëren van meer samenwerking en onder-
linge samenhang. We willen een inclusieve samenleving 
zijn waarin men oor en oog heeft voor elkaar, gericht 
op het bevorderen van de sociale cohesie, met ruimte 
voor zingeving en elkaars identiteit. Altijd de stip op de 
horizon hebben dat een ieder moet kunnen deelnemen 
aan de samenleving en dat de toegang tot de zorg en 
voorzieningen voor jong en oud, mensen met of zonder 
beperking en met of zonder netwerk, altijd 
laagdrempelig is. De eensgezindheid onder de deelne-
mers was voor mij een teken dat de basis en de wil om 
samen met de gemeente hieraan te werken er zeker zijn. 
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Het aantal deelnemers aan het thema Zorgen voor
elkaar in Roosendaal was dusdanig groot dat de groep
zich heeft opgesplitst in drie tafels. De opbrengst uit
deze tafels wordt in dit verslag gebundeld aangeboden.



sub-thema 1 - Laagdrempelige voorzieningen

• Het overzicht aanbod laagdrempelige voorzieningen is niet overal bekend/moeilijk toegankelijk: 
 zichtbaarheid vergroten en meer bekendheid WegWijs
• De rol van wijk- en buurthuizen verduidelijken: helder beleid maken over de (bredere) functie en rol 
 van de buurt- en wijkhuizen als centraal punt in de wijk
• De staat van de buurthuizen verbeteren: onderhoud en uitstraling 
• Per wijk een plek waar men een vraag kwijt kan en doorgeleid wordt naar het juiste adres (laag
 drempelig en duidelijk)
• Sportverenigingen moeten een rol spelen voor de wijk (sport als middel: verbinding, nut, 
 gebiedsteams) 
• Voorzieningen in alle wijken en dorpen 
• Per wijk een broedplaats (per wijk op maat: elke wijk heeft zijn eigen DNA) 
• Extra middelen om de samenlevingsopbouw per wijk/buurt te vergroten en meer formatie opbouw
 werk (opbouwwerker 3.0)
• Meer welzijn/opbouwwerk: samenlevingsopbouw, nabuurschap, communityontwikkeling (andere 
 functie: mee ontwikkelen met generaties) 
• Laagdrempelig en toegankelijk: doorontwikkelen stamtafels, indicatieloze dagbesteding 
• Sociale kaart die voortdurend bijgehouden wordt en lid worden van socialekaart.nl
• Preventie gericht op 0-12 jarigen (signalering en onderwijs: kind aan huis, spel aan huis, voorlees-
 expres – vanuit het kind en ouders werken en niet problematiseren) 
• Zorgen voor minder versnippering: nu zijn er veel (burger)initiatieven (weinig duurzaam): afspraken 
 maken wie wat doet en afstemmen met elkaar (hier is regie vanuit de gemeente voor nodig) en 
 meer vanuit de behoefte en minder aanbodgericht
• De AVG (Privacywet) is een drempel: bureaucreatie rondom toestemming versoepelen en niet al 
 te krampachtig mee omgaan (maar wel aan de wet houden): toegankelijke informatie voor organisa
 ties + vrijwillige organisaties koppelen aan professionele organisaties
• Zorg vanaf de eerste ondersteuningsbehoefte 
• Eenzaamheid bestrijden en duurzaam oplossen
• Daklozenopvang/Housing First in Roosendaal
• Signaleren en doorzetten meldcode huiselijk geweld: voorlichting, niet te snel conclusies trekken bij 
 signalen en voorkomen van stigmatisering 
• Openbare toiletten: voor iedereen toegankelijk en goed vindbaar (conform maatstaven)
• Preventie in de wijk: uitvoeren subsidiebeleid 

Zorgen voor elkaar in Roosendaal



sub-thema 2 - Jeugdzorg

• Meer focus op preventie (ten aanzien van schulden, schooluitval, etc.)
• Jongeren als vrijwilliger inzetten bij het helpen van jongeren (maatschappelijke dienstplicht)
• Middelen verdelen op vooraf vastgestelde prioriteiten 
• Integrale behandelplannen jeugdzorg en sport (sport als middel, preventieve aanpak, 
 sportverenigingen een rol laten spelen met betrekking tot de jeugdzorgpiramide) 
• Versterken van jongerenwerk in wijken en kernen en meer jongerenwerkers op straat (onder andere 
 bij scholen en verenigingen) 
• Hulp bij depressies en jeugdproblemen toegankelijk maken, het stopt niet bij 18 (begeleiding blijft 
 nodig!)
• Aandacht voor de overgang van 18-/18+: nu te vroeg zelfstandig, waakvlamfunctie al vanaf 17 jaar 
 inzetten, warme en goede dossieroverdrachten
• Signalering op scholen verbeteren
• Talentontwikkeling door jongeren voor jongeren
• Kinderen die extra aandacht nodig hebben kunnen mee blijven doen binnen verenigingen en 
 daarmee binnen de samenleving (bijvoorbeeld: trainers krijgen pedagogische begeleiding, bij intake 
 van een nieuw lid van een vereniging: proberen achter de achtergrond van de problematiek te 
 komen, etc.)
• Passende woonplekken en -vormen
• Preventief werken: meer aan preventie in contact met jongeren op straat, begin op scholen
• Family first!
• Casemanagement 
• Jeugdzorg en Wmo laagdrempeliger maken (overgang jeugdzorg en Wmo)  
• Breng knelpunten in beeld en maak formatie vrij om jongeren ook in de vrije tijd op te zoeken en 
 contacten met ze te leggen
• Samenwerking zorgregio’s West-Brabant: bovenregionale afspraken maken
• Jeugd betrekken bij alles: gelijke kansen 
• Jongerenraden en cliëntenraden van zorgorganisaties mee laten denken: niet voor de bühne maar 
 luisteren naar wat echt speelt
• Kritisch durven evalueren, zowel evaluatie van aanbod als gang van zaken: dit geldt ook voor 
 gemeente/gemeenteraad (niet alleen naar de cijfers kijken maar ook naar de echte verhalen 
 luisteren en zowel positief als negatief durven te communiceren) 
• Wegnemen wantrouwen jegens instanties, zeker wat kinderen betreft: betrekken van 
 ervaringsdeskundigen (waar gaat het wel goed?) 
• Meer middelen: budget & formatie 
•  Het geld van het Rijk is niet geoormerkt: meer richtlijnen hoe om te gaan met dit budget, dit geldt 
 ook voor preventie en nazorg (“de waakvlam”) 

Zorgen voor elkaar in Roosendaal



sub-thema 3 - Wmo

• De vraag naar Wmo-voorzieningen neemt steeds meer toe (in verband met langer thuis wonen) 
 waardoor er efficiënter omgegaan moet worden met voorzieningen: kijken naar wat er echt nodig is 
• Meer verantwoordelijkheid medewerkers/professionals
• Keukentafelgesprek zonder indicatie als resultaat (strikter op afgifte indicatie, denken in kortdurend 
 pakket met resultaat) 
• Indicatie op doel in plaats van op uren
• Aanbieders contracteren en eventueel laten indiceren (Amsterdams model)
• Mogelijkheid gezinsindicatie (sturen op resultaat, één gezin één indicatie) 
• Wachtlijsten wegwerken 
• Starten met zorg en verantwoording achteraf 
• Maatwerkvoorzieningen
• Ontschotten in de zorg en één loket
• Betere communicatie (beter communiceren wat taak is, beter vindbaar, website up tot date, 
 communicatieplan) 
• Opheffen/minimaliseren verschillen tussen gemeenten 
• Casemanagement: de-escalatiekaart implementeren
• Persoonsvolgend budget 
• Na revalidatie: standaard pakket 
• Als gemeente samen afspraken maken met (vervoers)aanbieders 
• Aanbod respijtzorg verbeteren 
• Uitvoering geven aan het VN-verdrag
• Stadsbestuur moet luisteren naar Adviesraad Sociaal Domein en de relatie onderhouden
• Belang van werk Humanitas in ogen gemeente (preventie, speerpunt in beleid) 

Zorgen voor elkaar in Roosendaal



sub-thema 4 - Maatschappelijke zorg

• Verminderen afstand tot de arbeidsmarkt van mensen: investeren op kwaliteiten/ competenties, 
 meer aandacht voor persoonlijkheid
• Inwoner/zorg-coöperaties in kernen: insteken vanuit de leefbaarheid van de kernen en gebruik 
 maken van bestaande vrijwilligers/verenigingen
• Uitslag Onderzoek Duurzaam vertalen naar beleid 
• Gemeente moet meegaan in het tempo van de behoefte van inwoners
• Meer opbouwwerk per wijk
• Wijkverpleging meer in de signaleringsrol
• Inloop en stamtafel in de dorpen (en stamtafels in de avonden) 
• Betere positionering van organisaties (vindbaarheid)
• Minder regels, meer op maat (zowel landelijk als lokaal)
• Goede bereikbaarheid/beschikbaarheid (24/7)
• Meer verantwoordelijkheid bij de professional
• Buiten de lijntjes durven/mogen kleuren
• Beter verdelen van subsidies en de plicht om samen te werken: wie doet wat? 
• Leg de doelen van de organisaties naast elkaar en bevorder samenwerking 
• Mensen bereiken achter de voordeur door samen te werken bij signalering/goed burgerschap
• Inzetten op een veilige werkomgeving voor zorgprofessionals en maken van risicoanalyses
• “Ambulantisering” - ook hele complexe, urgente problematieken worden vaak eerst in de eigen 
 omgeving aangepakt: hier handvatten voor geven (verplichte wet GGZ)
• Budget, opvang en begeleiding regelen voor daklozen en zwerfjongeren en voorkomen van 
 dakloosheid
• Aanpakken problematiek eenzaamheid (jongeren en ouderen): behoefte aan zingeving/invulling 
 van geestelijke zorg: bij keukentafelgesprekken en sociale cohesie/  buurtnetwerken creëren  
• Het op-/afschalen van zorg en begeleiding (waakvlam-functie) door de professional in staat te 
 stellen zelf keuzes te maken
• Ontrafelen van het zorgdoolhof: minder bureaucreatie, klantreis ontwikkelen

 

Zorgen voor elkaar in Roosendaal



sub-thema 5 - Armoede

• Armoede aanpakken door minder versnippering: een duurzaam, sociaal beleid, gestructureerde 
 aanpak en gebruik maken van voorbeelden
• Inzicht geven in landelijke schuldhulp-route en vroeg signalering van schulden
• Kinderen in armoede een goede start/kans geven
• Zorg dat de mensen die in armoede leven een hengel krijgen in plaats van een vis
• Preventie: voorkomen van schulden
• Het verzekeren van huurtoeslag en huur en het verzekeren van zorgtoeslag en zorgpremie
• Te veel clubjes die los van elkaar acteren: samenwerking verplichten en meer multidisciplinair 
• Wonen met gemak 
• De-escalatiekaart  
• Meer kennis opdoen over mensen die leven in armoede vanuit de ervaringsdeskundige 
• Aandacht voor inclusiviteit - inclusief beleid dekt de hele samenleving: praat met inwoners en heb 
 daarbij aandacht voor taal en cultuur (en de diversiteit daarbinnen)
• Normaliseringscampagnes om schaamte/verlegenheid met betrekking tot armoede tegen te gaan
• Meer hulp voor jonge gezinnen/kinderen in armoede (gelijke kansen, schoolontbijt, koppeling met 
 banken en belastingdienst in verband met schuldsanering)  
• Drempel en wantrouwen wegnemen jegens professionele organisaties – één loket dat vertrouwen 
 biedt richting de klant (o.a. door minder bewijslast te hoeven aandragen)
• Overzicht van het aanbod via sociale kaart is wenselijk

Zorgen voor elkaar in Roosendaal



sub-thema 6 - Vrije invulling

• Ondersteuning door vrijwilligers laagdrempeliger/toegankelijker maken
• Versterken samenleving = inclusie: betere toegankelijkheid voor minder valide mensen (inclusie/
 VN-verdrag) 
• Uitvoering motie ‘Maak Roosendaal toegankelijk voor iedereen’ stokt – doorpakken! (gemeente 
 praat te veel, meer actie vereist)
• Meer gezinsmaatjes en jongerenmaatjes
• Jongvolwassenen op scholen als vertrouwenspersonen aanwijzen: signalering problematiek 
• Ervaringsdeskundigen inzetten 
• Geen sollicitatieplicht bij mantelzorg als je in de bijstand/WW zit
• Niet alles kan thuis: investeren in woon- en zorgcentra
• Voldoende clustering van zorg (woon/zorgvormen) en intramurale woonvormen
• Labeling van wooncomplexen: de juiste persoon in de juiste woning
• Enkel stenen volstaan niet voor het blijvend huisvesten van kwetsbare doelgroepen: aandacht 
 hiervoor 
• Meer scootmobiel-stallingsmogelijkheden: kunnen de vraag niet aan
• Op een andere manier indiceren (witte fiets-/deelscooter - behalve bij aanpassingen)
• Stapeling van problemen (staan vaak niet op zichzelf) – inzicht in mogelijkheden tot meervoudige 
 problematieken ontwikkelen
• Iedereen moet en mag meedoen in de samenleving, wat de zorgachtergrond ook is: geen 
 discriminatie, geen onderscheid
• Te veel aanbod- in plaats van vraaggericht (jeugdzorg/Wmo), uitgaan van eigen kracht
• Onderzoek naar uitvoerbaarheid 100% fysiek toegankelijk Roosendaal
• Motiveren van het huidige personeel en wegwerken tekorten personeel (passie weer terug, goed 
 werkgeverschap, minder bureaucratie) 
• Cliënt staat centraal: belangen cliënt staan voorop 
• Campagne gericht op zingeving (meer sociale cohesie, goed burgerschap)
• Verbeterd zorgperspectief: zichtbaarheid van wieg tot graf 



Inleiding gespreksleider Paul Klaver 

De gemeente moet ieder kind in de samenleving een 
doorlopende leerlijn kunnen bieden. Hiervoor moet de 
gemeente luisteren naar professionals en lef hebben 
om te ontschotten: minder knellende regels en meer 
gedogen om zo ruimte te creëren. Een overkoepelende 
intermediair (‘De Nar’) kan hierin een verbindende en 
regisserende rol pakken.
 
De gemeente moet inzetten op een inclusieve 
samenleving: voor iedereen toegankelijk. Hierin is de 
verbinding vanuit de gemeente met het onderwijs en de 
jeugdzorg van essentieel belang. Belangrijke speerpunten 
voor de gemeente zijn onder andere vroegtijdige 
signalering van problematieken zoals armoede, 
verminderen van administratieve rompslomp en 
verminderen van laaggeletterdheid. 

Een leven 
lang leren

in
Roosendaal

Leren is leuk!



sub-thema 1 - Iederen jongere naar school

sub-thema 2 - Primair onderwijs

• Kind/leerling/student centraal! (onderwijs dat aansluit bij de behoefte van kind/leerling/student)
• Inclusief kijken
• Thuiszitters: aanpakken door samen te werken met elkaar 
• Lef: ontschotten en buiten kaders durven denken

• Doorlopende leerlijn: een leven lang leren (primair onderwijs, voortgezet onderwijs e.v.) 
• Ontwikkeling kind centra
• Verbinding onderwijs en jeugdzorg/jeugdprofessionals en schoolmaatschappelijk werk
• Verbinding en samenhang vanuit kind (kind centraal) 
• Aandacht voor achterstanden (armoede, taal, enz.) 
• Deskundigheid/inzet ZZP’ers (aandacht voor kwaliteit) 
• Studiekeuze: beoordeling mogelijkheden (voortgezet onderwijs)
• Lef: buiten de lijnen durven kleuren!
• Benodigd: een “nar/olieman” (intermediair en bevoegdheid doorbrekend) 

Een leven lang leren



sub-thema 3 - Passend onderwijs

sub-thema 4 - Volwasseneducatie

• Voor ieder kind toegankelijk, ieder mens telt en doet mee (inclusieve samenleving)
• Maatschappelijke kosten laaggeletterdheid zijn hoog (armoede/laaggeletterdheid: 
 multiproblematiek) – hier in investeren
• Realistisch zijn: Roosendaal geen studentenstad

• Volwasseneducatie wordt de komende jaren steeds belangrijker: focus op plezier in het leren (leren 
 is leuk!) en focus op laaggeletterdheid
• Roosendalers helpen nog meer digitaal vaardig te worden 
• Eenzaamheid bestrijden middels leren 
• Opstellen van richtlijnen voor loopbaan-keuzebudget 

Een leven lang leren



Sub-thema 5 - Roosendaal studentenstad

Sub-thema 6 - Vrije invulling

• Passende huisvesting 
• Vindplaatsen - waar kan ik allemaal leren? Overkoepelende vraagbaak
• Overzicht vrijetijdsbestedingen voor jongeren
• Maak Roosendaal studentvriendelijker voor niet in Roosendaal studerende jongeren 
• Nog meer studieplekken/voorzieningen voor studenten
• Noodzakelijk voor de regio (arbeidsmarktperspectief) 
• Minder administratie, minder bureaucratie (buiten de lijnen)

• Toegankelijk maken vervoer (t.b.v. cultuur, zwemonderwijs, gymles, etc.) 
• Contextrijk onderwijs

Een leven lang leren



Inleiding gespreksleider Robert Breedveld

De thematafel ‘Een veilig Roosendaal’ werd drukbezocht 
en de opgeschreven aandachtspunten werden bijna in 
alle gevallen door alle deelnemers onderschreven. Dat 
was toch wel bijzonder! Uit de brainstormsessie kwam 
met name de grote roep naar voren om meer 
handhaving en meer blauw op straat. Meer handhaving 
op kleinere overtredingen - zoals op te hard rijden, 
afvaldumping en parkeeroverlast - is een grote 
voorwaarde voor een veiligere en meer leefbare wijk. 
Ook een meer aanwezige en zichtbare wijkagent zonder 

vele bijkomende regiotaken die hiervan afleiden, was 
een veel genoemde vraag. Daarnaast kwam ook de 
noodzakelijke aandacht voor verwarde personen, 
problemen die spelen achter de voordeur en GGZ-
problematieken in wijken naar voren. Dit moet breder 
in de wijk bekend zijn en hiervoor is betere voorlichting 
in verschillende talen nodig om alle mensen te bereiken 
(bijvoorbeeld ook in het kader van laaggeletterdheid). 

Inleiding gespreksleider Sanneke Vermeulen

Aan de thematafel ‘Een veilig Roosendaal’ zaten 
gepassioneerde professionals met ieder hun eigen 
expertise. Dat maakte de avond ook zo gaaf. Op de 
inhoud werd gekeken naar bepaalde aspecten die zij 
individueel tegenkomen in hun werk op het gebied van 
veiligheid. Er is ruim de tijd genomen om toelichtingen 
te geven, zodat een ieder begreep waar het veiligheids-
aspect nog beter kan in de diverse situaties. Het mooiste 
vond ik de oplossingsfase. Het is mij als tafelvoorzitter 
opgevallen dat alle deelnemers in de oplossingsfase 
zochten naar gemeenschappelijkheid. Hieruit is ook 
gebleken dat er een aantal ‘kernproblemen met 
kernoplossingen’ zijn waar iedere tafeldeelnemer mee 
te maken krijgt. Meer veiligheid betekent meer aandacht 
op veel vlakken. Veiligheid is namelijk een groot begrip, 
vandaar dat de kernoplossingen een mooi startpunt 
kunnen zijn qua focus. Meten is weten, ook in de veilig-
heid.  

Een veilig 
Roosendaal

Het aantal deelnemers aan het thema Een veilig 
Roosendaal was dusdanig groot dat de groep zich heeft 
opgesplitst in twee tafels. De opbrengst uit
deze tafels wordt in dit verslag gebundeld aangeboden.

Meer veiligheid 

door 

samenwerking



sub-thema 1 - Zorg en veiligheid

sub-thema 2 - Ondermijning

• Controle op bedrijfstakken/organisaties die gevoelig zijn voor ondermijning
• Integrale aanpak van hotspots (gegevensuitwisseling --> convenant)
• Inwoners informeren over soorten ondermijning
• Instellen meldpunt waar anoniem ondermijning kan worden gemeld (veiligheid waarborgen)
• Verplichte screening (VOG) van vrijwilligers, raadsleden en andere belangrijke functionarissen
• Sturen op instroom mogelijk maken
• Informatieknooppunt bij gemeente over onder andere drugslabs, wapenbezit, georganiseerde 
 criminaliteit en ondermijning
• Stel een projectmanager ondermijning aan (meer investeren is meer opbrengst)
• Biedt bescherming aan beïnvloedbare personen (safe houses)

• Meer GGZ zorg beschikbaar in de wijk (verwarde personen, tijdsbeslag op politie maar hoort bij 
 andere partijen) en GGZ werkers telefonisch bereikbaar
• Het aantal verwarde personen in wijken neemt toe: voorlichting geven en begrip kweken bij 
 buurtbewoners over de omgang met verwarde personen, bijvoorbeeld door buurtbemiddeling
• Aandacht voor kwetsbare groepen zoals licht verstandelijk beperkten
• Voldoende beschermde woonvormen (zoals Abbeyfield)
• Meer zorgwoningen met lagere indicatie
• Ouderen wonen langer zelfstandig (dementie, brandgevaar, angst): zorgcheques voor ouderen om 
 zorg in te kopen en aanbod voorzieningen op wijkniveau (de zorg naar de mensen)
• Probeer ouderen te bereiken via diverse kanalen waaronder huisarts en informele kanalen
• Regisseren van diverse zorg door een onafhankelijk persoon; implementatie de-escalatiemodel
• Aandacht voor vervoer naar ziekenhuis over grote afstanden voor mensen die niet beschikken over 
 eigen vervoer
• Verplichten taal- en inburgeringscursussen
• Alert zijn op gezondheidsrisico’s van G5-straling
• Differentiatie in wijken door middel van meer sociale huurwoningen in alle type wijken
• Mogelijkheid om zorg en veiligheid beter aan te laten sluiten bij RIEC/aanpak ondermijning
• Betere afspraken over terugkeer uit detentie; wat hebben zij nodig als zij terugkeren?
• Maatwerk bij multidisciplinaire problemen; verantwoordelijkheid laag in de organisatie met 
 bijbehorend budget om snel te kunnen handelen
• Onderzoek naar betere opvang dak- en thuislozen in Roosendaal
• Aandacht voor slachtoffers mensenhandel

Een veilig Roosendaal



sub-thema 3 - Veilige buurt voor iedereen

sub-thema 4 - Drugsoverlast

• Drugsbezorging is meer zichtbaar; richt apart meldpunt in voor melden drugsoverlast
• Voorlichting op scholen door politie
• Meer capaciteit bij politie
• Biedt jongeren een perspectief in de vorm van scholing en werkgelegenheid
• Strengere straffen (patseraanpak)
• Straathoekwerkers meer contact met buurtpreventisten ten behoeve van uitwisseling gegevens 
 en signalen
• Meer gegevensuitwisseling tussen organisaties en instanties
• Ontwikkeling één lijn in de regio met betrekking tot drugs
• Tref fysieke maatregelen in parken, bijvoorbeeld dynamische verlichting

Een veilig Roosendaal

• Laagdrempelig aanspreekpunt vanuit de gemeente in de wijk voor veiligheid en handhaving
• Meer wijkagenten die meer buurtpreventieteams kunnen sturen
• Wijkagenten beschikbaar houden voor eigen wijk
• Buurpreventie heeft een meerwaarde; blijf dit ondersteunen
• Zet in op juiste begeleiding en aanpak op niveau van straat/wooncomplex
• Maak gebruik van onafhankelijke projectleiders voor samenwerking op het gebied van veiligheid in 
 de buurt
• Meer blauw op straat
• Meer handhavers met uitgebreidere bevoegdheden en uitgerust met bodycam
• Meer toezicht en handhaving / politie buiten het centrum (ook in de avonduren)
• Ook optreden bij kleine overtredingen
• Een eigen gevangenis
• Neem drempels voor burgerparticipatie weg
• Stimuleren van participatie door bijvoorbeeld welzijnswerk
• Organiseer een thema-avond veiligheid met raadsleden en sprekers uit de praktijk



sub-thema 5 - Externe veiligheid

sub-thema 6 - Vrije invulling

• Ga in voorbereiding op de Kadernota op bezoek bij organisaties (‘Raadsleden op de koffie bij….’) 
 voor verrassende inzichten en ontwikkelingen en rapporteer over de bevindingen
• Bedenk een ludieke hondenpoepactie
• Levering van vrachtgoed in de binnenstad door middel van elektrische voertuigen
• Aanpak problematiek rondom arbeidsmigranten (onder andere huisvesting), sturen op 
 verantwoordelijkheden werkgevers
• Noem in de Kadernota actuele ontwikkelingen op het gebied van veiligheid
• Meer bewustwording creëren van de impact van LVB-jongere (met een licht verstandelijk beperking) 
 op de strafrechtketen

• Voorlichting aan inwoners over veiligheid(seisen) voor vervoer van gevaarlijke stoffen over het 
 spoor
• Maximaal benutten Betuwelijn
• Districtelijke samenwerking (alle dijken even hoog?)
• Aandacht voor externe veiligheid op het gebied van industrieterreinen en snelwegen

Een veilig Roosendaal



Inleiding gespreksleider Peter Raijmaekers

De leden aan de thematafel ‘Een actief en creatief 
Roosendaal’ toonden aan zeer betrokken te zijn bij hun 
kindje ‘sport’ en ‘cultuur’. Dit thema kent nog altijd 
uitdagingen om sport en cultuur nog beter op de kaart 
van Roosendaal te zetten. Communicatie en integrale 
samenwerking tussen betrokken organisaties (zowel 
binnen sport- en cultuurorganisaties als daarbuiten) 
worden gezien als belangrijke instrumenten. Op 
sport- en cultuurgebied dienen we ‘Trots op Roosendaal’ 
te zijn. Het breed uitstralen van goede voorbeelden kan 

hierbij absoluut helpen. Ook de gemeente Roosendaal 
dient haar steentje bij te dragen met stimulerende en 
faciliterende maatregelen. Denk hierbij aan het 
initiëren van een centraal loket voor cultuur (en wellicht 
ook voor sport), alsmede het uitwerken en bewaken van 
een langdurige termijnvisie ter ontwikkeling van 
langdurige relaties met bedrijven, zorg- en 
onderwijsinstellingen. 

Inleiding gespreksleider Kees Hoendervangers

Samen bepalen we de kaders: een voorzet voor de door 
de politieke partijen in de raad te houden 
politieke beschouwingen, de inzet voor de Kadernota 
later dit jaar en straks de begroting. Aan de thematafel 
‘Een actief en creatief Roosendaal’ hadden de 
deelnemers vanuit verschillende achtergronden een 
bijna unaniem gelijke inbreng: de nadruk lag op sport of 
in ieder geval op bewegen. De wens werd geuit dat 
iedereen mee kan doen en aan tafel zijn de mogelijk-
heden besproken om dit te realiseren en hierbij zoveel 
mogelijk mensen te betrekken. In eerste instantie werd 
geconcludeerd dat er geen aanbod is. Echter werd later 
aan tafel vastgesteld dat er meer dan voldoende aanbod 
is, maar dat er geen centraal overzicht is van dit aanbod. 
Het is wenselijk dat dit overzicht er komt. 

Een actief 
en creatief 
Roosendaal

Wees trots op 
Roosendaal 
en laat het 
zien!

Het aantal deelnemers aan het thema Een actief en 
creatief Roosendaal was dusdanig groot dat de groep 
zich heeft opgesplitst in twee tafels. De opbrengst uit
deze tafels wordt in dit verslag gebundeld aangeboden.



sub-thema 1 - Gezonde en actieve leefstijl

sub-thema 2 - Aanbod cultuur

• Positieve gezondheid als tool inzetten om alle indicatoren in beeld te krijgen voor professionals 
 (indicatoren met betrekking tot eenzaamheid en zelfstandig blijven wonen)
• Platform voor het voorliggende veld ten aanzien van actieve leefstijl: verbinden
• Waterdrinken stimuleren
• Gezonde sportkantines: keuze/prijs en voorlichting/subsidie vanuit gemeente (jongeren op gezond 
 gewicht)
• Actieve leefstijl op de werkvloer aantrekkelijker maken 
• Relatie tussen sport en bedrijven/instellingen stimuleren door de krachten te bundelen en 
 communicatievormen te ontwikkelen
• Toegankelijk en beschikbaar voor iedereen (kansarmen, mensen met een beperking, verslaafden, 
 arbeidsmigranten, statushouders, etc.); facilitaire rol gemeente, voorbeeldfuncties creëren
• Inzet vrijwilliger/maatje

• Integreren - voor zover dat mogelijk is - van sport en cultuur
• Gebruik maken van elkaars faciliteiten en samenwerken: meer durven, proactief contact zoeken
• Rol gemeente: samenwerken verplicht stellen en samenbrengen van organisaties (faciliteren)
• Eis aan vereniging: organiseer een activiteit voor mensen met een beperking
• Cultuur gelijkwaardig maken aan sport en niet achterstellen
• Zichtbaarheid: wat is er al? Laat dit zien en wees trots! (herkenbaarheid: “samen” webpagina) 
• PR-rol gemeente: aanjagen, enthousiasmeren, talenten ontwikkelen en een podium geven
• Eén loket voor al het culturele aanbod (rol voor CultuurCompaan, Cultuur Verbindt Roosendaal, 
 ZZP’ers, andere cultuuraanbieders en de gemeente): cultuuratlas Roosendaal
• Cultuuraanbod: de wijk in! 
• Gezamenlijke bijeenkomst organiseren voor een toekomstvisie buurthuizen (niet alleen een 
 voorzittersoverleg) en samenwerkingsoverleggen tussen buurthuizen (rol gemeente: 
 inspiratie-avonden)

Een actief en creatief Roosendaal



sub-thema 3 - Vrijetijdseconomie

sub-thema 4 - Aanbod sport

• Mensen informeren over de mogelijkheden van sport- en vrijetijdsbesteding in de gemeente
• Informatie vanuit website gemeente met link naar bijvoorbeeld SjorsSportief / Max Vitaal
• Ouderen/gehandicapten stimuleren en faciliteren om ze deel te laten nemen
• Samenwerking over de grenzen van je eigen club/groep heen
• Vaker samenwerken tussen Sportservice Noord-Brabant en CultuurCompaan 
• Sportprogramma bij Rosada 

• Keuze in gymlessen op school 
• Talentontwikkeling
• Uniek aanbod in sport: inclusief sporten stimuleren (ook in verband met vergrijzing)
• Communicatie over sport / promotie door gemeente via Citymarketing
• Stimuleringsprogramma bewegen voor mensen die inactief zijn
• Ontwikkelen van nieuwe activiteiten
• Samenwerking tussen verenigingen
• Wijk-/dorpsgericht werken stimuleren
• Social Klus ‘helpen’: samen doen
• Buitenruimtes anders inrichten
• Financiële ondersteuning voor ‘onrendabele’ activiteiten 
• Stabiliseren ledenaantal (Sjors Sportief, beweegwijzer senioren) 
• Inzet vrijwilliger/maatje: tekort vrijwilligers aanpakken en regelen van ondersteuning voor 
 vrijwilligers

Een actief en creatief Roosendaal



sub-thema 5 - Gebruik buitenruimte

sub-thema 6 - Vrije invulling

• Het verbeteren van wandelpaden en stoepen in de wijken om te wandelen en een fit/kwiek-route
• Voldoende verlichting van de openbare ruimte in het kader van veiligheid 
• Gebruik van Buiten Beter app 
• Open ‘club/speelruimte’: zgn. multifunctionals
• Aanbod ouderen (Stichting Sportief Bewegen sportacties)
• Zichtbaarheid: wat is er al? Laat dit zien en wees trots

• Ouderen actief uitnodigen voor fittesten en andere evenementen 
• Volwassenfonds opzetten binnen de gemeente Roosendaal
• Meer openbare sporttoestellen
• Enthousiasmeren en betaalbaar maken
• Budget: een loket voor fondsen/potjes en mogelijkheden bij buurthuizen/lokale verenigingen 
• Successen laten zien en het goede voorbeeld geven 
• Langere termijn visies, opbouwen duurzame relaties

Een actief en creatief Roosendaal



Inleiding gespreksleider Jac Wezenbeek

Het was een hele eer om tafelheer te mogen zijn van de 
thematafel ‘Een economisch sterk Roosendaal’. 
Het aantal deelnemers aan deze thematafel was 
helaas gering. Echter, ondanks de lage ‘kwantiteit’ was de 
kwaliteit van de inbreng van zeer hoog niveau. 
Aan tafel brachten de deelnemers het bedrijfsleven en 
het onderwijs samen. Met als conclusie: onderwijs (ook 
VMBO) en bedrijfsleven (lees: grote bedrijven en MKB 
bedrijven) moeten nog meer met elkaar aan tafel. Dat 
levert winst op voor allebei! 

Een 
economisch 

sterk 
Roosendaal

Verbinden!



sub-thema 1 - Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt

sub-thema 2 - Kansrijk MKB

• Versterkte techniek-opleidingen in Roosendaal

• Makelaar tussen innovatieve bedrijven en onderwijs (relatie MKB)
• Verbinding met horeca Roosendaal 
• Stageplekken bij de gemeente 

Een economisch sterk Roosendaal

sub-thema 3 - Futureproof

• Duurzaamheidsmaatregelen op bedrijventerreinen (hittestress, vergroening, afval scheiden, 
 zonnepanelen) 
• Inrichten infrastructuur bedrijventerreinen (duurzame truckparking Majoppeveld/Borchwerf, samen 
 met ondernemersverenigingen)
• Samenwerking tussen ZLTO en bedrijventerreinen
• Vrachtwagens weren uit het centrum: onderzoek hiernaar doen en leren van andere gemeenten
• Benutten subsidiemogelijkheden Provincie



sub-thema 5 - Vestigingsklimaat

Sub-thema 6 - Vrije invulling

• Denktank diversiteit voor economische bedrijvigheid (bijvoorbeeld ideeën ten aanzien van het 
 buitengebied)
• Hoogopgeleide studenten ter bevordering van een gunstig vestigingsklimaat  
• T.T.R. 2.0 (Technologische regio) 
• Zorginnovaties 
• Roosendaal business award: ook onderwijs uitnodigen 
• Inzicht in bedrijven zodat we onze leerlingen/inwoners stage kunnen laten lopen in die bedrijven en 
 ze hier blijven werken
• Gemeente toont op website bedrijven voor nieuwe vestigers: wat willen bedrijven weten? 

• Driehoek gemeente-onderwijs-bedrijven (raad van advies)
• Duurzaamheidsmaatregelen onderwijsgebouwen

Een economisch sterk Roosendaal

• HAVO/VWO-jongeren: “opdrachten” van gemeente ten behoeve van econasium burgerschap

sub-thema 4 - Participatie


