
 
 
 

 
INSPRAAK 

                                      
 

Datum:   9 december 2021  
Aanvang: 19.30 uur 
Vergaderplaats: Raadhuis, raadzaal te Roosendaal 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
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 niet mogelijk de vergadering bij te wonen. U kunt de 
vergaderingen van de gemeenteraad thuis live volgen via: raad.roosendaal.nl/vergaderingen. 
________________________________________________________________________________ 
 
ZEEPKIST 
_________________________________________________________________________________ 
 

1. De heer Van Turnhout maakt gebruik van de zeepkist. Zijn onderwerp gaat over 
woningbouw in (de gemeente) Roosendaal. Potentiële plekken voor nieuwe projecten en 
kwaliteit verbeteren. 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Eigenstandige motie Eerbetoon aan Kees Vermunt 
_________________________________________________________________________________ 
 
Met deze eigenstandige motie geeft de raad het college de opdracht om een veld  te realiseren met een 
sportieve functie en dit veld met sportieve functie de naam te laten dragen van Kees Vermunt. 
 
Insprekers: dhr. Konings  

dhr. Deleij (voorzitter RBC)  
 dhr. Aanen 
 dhr. Verbraak (voorzitter van de Supporters Vereniging RBC) 
_________________________________________________________________________________ 
 
Raadsmededeling Stand van zaken en advies studieplekken in Roosendaal   
_________________________________________________________________________________ 
 
Met deze raadsmededeling wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot 
studieplekken voor studenten in Roosendaal. Dit advies is opgesteld naar aanleiding van gesprekken 
met de Jongerenraad en met verschillende organisaties die een rol spelen in het aanbod aan 
studieplekken, zoals de onderwijsinstellingen en de bibliotheek. 
 

 



Inspreker: dhr. Waegemaekers namens de Jongerenraad 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Raadsmededeling anterieure overeenkomst locatie Bulkenaar 
_________________________________________________________________________________ 
 
De raad wordt met deze raadsmededeling geïnformeerd over de anterieure- en de koopovereenkomst 
die de gemeente Roosendaal en de Stichting Bravis hebben gesloten voor het betreffende deel van de 
locatie de Bulkenaar, waarop het regionale ziekenhuis zal worden gerealiseerd.  
 
Inspreker: dhr. Pontenagel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie kun u contact opnemen met de raadsgriffie, telefoon: 0165 579 277 of mail: 
griffie@roosendaal.nl.  
 

Tijdens vergaderingen worden beeldopnames gemaakt, die rechtstreeks en achteraf via 
internet (website raad.roosendaal.nl.) te zien zijn. U kunt de vergadering ook buiten beeld 
elders in het gebouw rechtstreeks volgen. 
 
Op de website van de gemeenteraad (raad.roosendaal.nl.) vindt u ook de agenda en 
vergaderstukken.  


