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Motie 1
Inwonerparticipatie De Bulkenaar
De raad van de gemeente Roosendaal, in vergadering bijeen op 28 mei 2020, gehoord hebbende de
beraadslagingen over het raadsvoorstel Gebiedsvisie de Bulkenaar.
Overwegende dat:
• De gemeente moet blijven werken aan een betere communicatie met haar inwoners;
• Het gemeentebestuur voldoende open moet staan voor de inbreng van inwoners;

•
•

Dit ook als signaal naar voren is gekomen in de inspraakreacties op het raadsvoorstel
Gebiedsvisie de Bulkenaar;
Voor de inwonerparticipatie met betrekking tot de komst van het nieuwe Bravis ziekenhuis een
opdracht is weggelegd in de raadsbreed aangenomen motie Co-creatie unilocatie Bravisziekenhuis;

Voorts overwegende dat:
• Inwoners door middel van participatie/co-creatie een positieve bijdrage kunnen leveren aan de
totstandkoming van het inrichtingsplan om te komen tot 12 hectare aan landschappelijke
kwaliteitsverbetering in de Bulkenaar en aan de nadere uitwerking van de zuidelijke ontsluiting
van de wijk Tolberg;
• Het belangrijk is om alle kennis en ervaring (van zowel betrokkenen als deskundigen) te
gebruiken bij de verdere ontwikkeling van het gebied en de ontsluiting richting de wijk Tolberg;
• Het belangrijk is, dat er begripvol en respectvol wordt omgegaan met inwonerparticipatie en
inspraak met daarbij een goed verwachtingenmanagement over de aspecten die wel/niet
onderdeel zullen zijn van de inwonerparticipatie;
Verzoekt het college:
1. Om het inwonerparticipatieproces rondom de komst van het nieuwe ziekenhuis op een correcte
en transparante wijze vorm te geven, waarbij begripvol en respectvol wordt omgegaan met
inwonerparticipatie en inspraak en er aandacht is voor ieders verwachtingen, door duidelijk aan
te geven welke aspecten wel en welke aspecten geen onderdeel vormen van inwonerparticipatie
en dit weg te zetten in een heldere tijdlijn;
2. Om eventuele onduidelijkheden en vragen die bij betrokkenen/insprekers nu nog bestaan
aangaande de ontwikkeling van De Bulkenaar en het ‘zoekgebied optimalisatie infrastructuur’
ten behoeve van de ontsluitingswegen, te bespreken in co-creatie met deze betrokkenen ten
einde het verdere inwonerparticipatieproces zo min mogelijk te laten belemmeren door deze
onduidelijkheden.

En gaat over tot de orde van de vergadering.
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