
 
 

INSPRAAK 

                                      

 

Datum:   8 april 2021  

Aanvang: 19.30 uur 

Vergaderplaats: Online vergadering 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

De gemeenteraad wil graag goede besluiten nemen voor Roosendaal. Om dat te kunnen, is het  

belangrijk dat raadsleden voldoende informatie hebben over voorstellen van het college. 

 

In deze raadsavond kunnen raadsleden zich nader laten informeren over mogelijke gevolgen van deze 

voorstellen voor burgers. Inwoners en maatschappelijke organisaties zijn dan ook van harte 

uitgenodigd om aan deze raadsavond deel te nemen als inspreker. 

 

In verband met de corona-maatregelen is het momenteel helaas niet mogelijk om als toehoorder plaats 

te nemen op een publieke tribune.  

________________________________________________________________________________ 

 

Eigenstandige motie VLP – co-creatie unilocatie Bravis ziekenhuis II 

_________________________________________________________________________________ 

 

Met deze motie wordt het college opgedragen om het co-creatieproces zoals eerder opgedragen 

door de raad en zoals nader omschreven in deze motie, alsnog zo optimaal mogelijk te faciliteren 

en te stimuleren én er op toe te zien dat dit proces zorgvuldig verloopt. De raad hierover 

tweemandelijks schriftelijk op de hoogte te houden en 1 verantwoordelijk portefeuillehouder aan 

te wijzen voor zowel de inrichting van unilocatie Bravis als voor de bijbehorende mobiliteitsopgave. 

 

Insprekers: dhr. Pontenagel namens Vrienden van de Bulkenaar 

dhr Pontenagel 

 dhr. Hermans namens Stichting Natuurlijk Betrokken Tolberg 

 dhr. Van der Werf 

 dhr. Peeters 

 dhr. Steinebach 

  
________________________________________________________________________________ 

 

Eigenstandige motie VLP – beschermde dorps- en stadsgezichten 

_________________________________________________________________________________ 

 

Met deze motie wordt het college verzocht om vooruitlopend op de inwerkingtreding van de nieuwe 

Omgevingswet, nu reeds voorbereidingen te treffen/in gang te zetten ten einde beschermde dorps- en 

stadsgezichten aan te kunnen wijzen en deze onder de Omgevingswet vast te kunnen leggen. Tevens 

een grondige studie. Tevens een studie te doen naar gebieden die hiervoor in aanmerking komen en 

de uitkomsten van deze studie te verwerken in een raadsvoorstel ‘Aanwijzen beschermde 

dorps- en stadsgezichten’, en deze vervolgens aan de raad voor te leggen uiterlijk juli 2022. 

 

Inspreker:  dhr. Van der Werf 

 

 

 



 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Eigenstandige motie D66, GroenLinks, PvdA, VLP, LS21, BBR en Roosendaalse Lijst – geen 

grootschalige mestbewerking in de gemeente Roosendaal 

_________________________________________________________________________________ 

 

Met deze motie wordt het college verzocht deze uitspraak van de raad te onderschrijven en krachtig te 

uiten in de daartoe bestemde overleggen, met name in de Regio West-Brabant welke in deze 

gesprekspartner is met de provincie. Verder wordt het college verzocht deze uitspraak ter kennis over 

te brengen aan zowel Provinciale als Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. 
 

Insprekers:  dhr. Zwiers namens Benegora milieuvereniging 

 dhr. Naalden namens ZLTO afdeling Roosendaal 

 Werkgroep Biomineralen (schriftelijke reactie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie kun u contact opnemen met de raadsgriffie, telefoon: 0165 579 277 of mail: 

griffie@roosendaal.nl.  

 

 

De vergaderingen zijn live en achteraf te bekijken via uw computer of tablet via 
raad.roosendaal.nl. Op deze website van de gemeenteraad vindt u ook de agenda en 
vergaderstukken.  


