
 

 
 

 

Motie 9 is met 24 stemmen voor (VVD, PvdA, VLP, Lokaal Sociaal 21, GroenLinks, Burger 

Belangen Roosendaal, ChristenUnie, D66, Wezenbeek) en met 10 stemmen tegen (Roosendaalse 

Lijst, CDA)  aangenomen.  

 
Motie 9 

 
Samen aan de slag bij uitvoering FIT! akkoord 

 
 
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 7 oktober 2021, gehoord hebbende de 
beraadslagingen over de Beweegvisie 2030 en het FIT! akkoord. 
 
 
Constaterende dat: 
▪ Met de Beweegvisie 2030 en het FIT! akkoord een goede start is gemaakt met het uitvoering van 

sport- en beweegbeleid in Roosendaal 
▪ Bij het FIT! akkoord vooral organisaties betrokken zijn 
▪ Het FIT! akkoord nog niet bekend is bij inwoners van Roosendaal 
▪ Andere gemeenten campagnes voeren om inwoners in beweging te krijgen te betrekken bij de 

uitvoering 
▪ Dat bij deze campagnes vaak boegbeelden worden gebruikt om inwoners een extra stimulans te 

geven 
▪ Er voor de uitvoering van de sport- en preventieakkoorden landelijk veel subsidie beschikbaar is 

 
 

Van mening zijnde dat: 
▪ de inbreng van inwoners, verenigingen en organisaties onmisbaar is om te komen tot succesvolle 

initiatieven 
▪ Inwoners, verenigingen en andere organisaties actief gestimuleerd moeten worden om goede 

ideeën aan te dragen 
▪ Een goede communicatie over het FIT! akkoord van groot belang is om ideeën op te halen en 

inwoners te stimuleren. 
▪ Goed voorbeeld doet volgen en dat daarom de inzet van prominente Roosendalers zal helpen bij 

het stimuleren van inwoners. 
▪ Het lastig is om iedereen in de wijken en dorpen te bereiken en dat daarvoor een sterke 

communicatie campagne nodig is. 
 
 
Verzoekt het college:   
1. Om actief bij inwoners, verenigingen en andere organisaties ideeën op te halen ter bevordering 

van de gezondheid van inwoners van Roosendaal. 
2. Een communicatiecampagne te starten met als doel dat zoveel mogelijk inwoners, verenigingen 

en organisaties meedoen en ideeën aandragen. 
3. Prominente Roosendalers als ambassadeurs in te zetten om zodoende inwoners te stimuleren 

gezonder te leven. 
 
 



 

 
Namens,  
 
PvdA, Paul Klaver 
Lokaal Sociaal 21, Adriënne Maas 
GroenLinks, Naima El Azzouzi 
ChristenUnie, Karen Suijkerbuijk-Ader 
VLP, Eric de Regt 
 
 
 


