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Aanleiding 

Uitvoering van de op 27 januari 2021 door de gemeenteraad aangenomen motie “Bredere inzet 

Parkrangers”. Bij de behandeling van deze motie heeft de burgemeester aangegeven, dat het gaat om 

het concept van de parkrangers; de bijzondere manier van gastheerschap breder uit te rollen binnen 

de veiligheidsketen. Afdoening van de motie vindt enerzijds plaats door middel van de pilot wijkranger 

in de wijk Langdonk en anderzijds door inzet van de parkranger op diverse locaties in Roosendaal. 

 

Beoogd effect 

Inwoners, ondernemers en bezoekers voelen zich veilig (verhogen van het gevoel van veiligheid). 

Een prettige omgeving voor iedereen. Een veilig, ordelijk en schoon gebied. 

Krijgen van zicht en grip door de verbindende en sociale schakel te zijn. 

 

Argumenten 

1.1. Door dit innovatieve beleid wordt er actief gereageerd op gewijzigde omstandigheden 

De innovatie is gelegen in de hoge mate van publiek-private samenwerking in een wijk, welke is 

gericht op de totale handhavingsketen waar preventie prevaleert boven repressie. Door middel van 

een pilot, van 1 mei 2021 tot 8 januari 2022, in de wijk Langdonk wordt het concept van de wijkranger 

geïntroduceerd. De “rangers” zijn getraind in het observeren en signaleren van afwijkende situaties of 

afwijkend gedrag van personen. Anticiperen om vervelende vervolgsituaties te voorkomen (de-

escalatie). Op een manier die prettig, respectvol en effectief is. Door proactief op situaties te 

anticiperen en in gesprek te gaan met mensen ontstaat een preventieve maar ook dienstverlenende 

werking; gastheerschap. Dit doen zij in samenhang met het werk van politie, boa’s en andere partners 

die in Langdonk worden ingezet. 

 

1.2 Uitvoering van de motie is gericht op het vergroten van het gevoel van veiligheid 

De zichtbaarheid van de wijkranger creëert een positief gevoel bij de inwoners en bezoekers van de 

wijk Langdonk. Zij herkennen de inwoners en andersom. Veiligheid is een verantwoordelijkheid van 

iedereen. De wijkranger brengt dit bewustzijn actief onder de aandacht. Zij vragen de inwoners om 

mogelijke criminaliteit, afwijkende situaties en onregelmatigheden bij hen te melden. De wijkranger 

kan hier dan extra aandacht aan besteden. De verzamelde informatie kan van gemeentewege worden 

geanalyseerd en worden toegepast bij de informatie gestuurde inzet van sociale en 

veiligheidspartners in de wijk. Werken aan een verbeterde informatiepositie over en weer. 

 

1.3 De inzet ziet ook toe op aanwezigheid op bekende “enge plekken” 

De opdracht voorziet ook het verzorgen, door de parkranger, van sociale aanwezigheid op diverse 

locaties in Roosendaal die door omwonenden/gebruikers worden gezien als zogenaamde “enge 

plekken”. Dit betreft een aantal parken en straten. Deze inzet is een complementaire taak, een sociale 

veiligheidscomponent, binnen de veiligheidsketen. Het zogenaamde geweldsmonopolie is en blijft aan 

de overheid (de politie). 

 

Kanttekeningen 

1.1 Het beïnvloeden van het onveiligheidsgevoel en de aanpak van overlast en criminaliteit is geen 

taak voor het veiligheidsdomein alleen 

De aanpak in de wijk Langdonk vergt een brede inzet. De focus mag niet alleen liggen op zichtbare, 

herkenbare en aanspreekbare wijkagenten, boa’s en strikte handhaving. De focus moet vooral liggen 

op preventie en daarnaast op participatie en het dragen van eigen verantwoordelijkheid. Een aanpak 

over de portefeuilles heen. Zowel in- als extern zorgen dat de beweging (van repressie naar preventie) 

in gang wordt gezet. De wijkranger is hierin een schakel. 
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Financiën 

De kosten voor inzet van de wijkrangers voor de wijk Langdonk bedragen € 210.000. 

De kosten voor inzet van de parkrangers voor de parken en straten bedragen € 180.000. 

Voor deze in totaal € 390.000 wordt de raad gevraagd dit bedrag te onttrekken aan de 

Bestemmingsreserve innovatiefonds. 

Hierboven komen de brandstofkosten voor de voertuigen die gebruikt worden door de rangers. Dit 

betreft nu nog een P.M. post. Deze kosten komen ten laste van het reguliere (werk)budget van 

Jeugd&Veiligheid (6.141.101). 

 

Communicatie 

n.v.t. 

 

Vervolg 

De inzet van de wijkranger wordt in het vierde kwartaal 2021 geëvalueerd. Uw raad zal van de 

uitkomst daarvan in kennis worden gesteld. 

 

Bijlagen 

1. Motie “Bredere inzet Parkrangers” 

2. Offerte Parkrangers 

3. Raadsvoorstel en -besluit 

4. Begrotingswijziging 

 


