
 
 

INSPRAAK 

                                      

 

Datum:   20 mei 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 – geen kerncentrale in Roosendaal 

_________________________________________________________________________________ 

 

Met deze motie wordt het college opgeroepen om bij het provinciale bestuur van Noord-Brabant 

en bij de landelijke overheid aan te geven, dat er in de gemeente Roosendaal geen 
gelegenheid is voor een kerncentrale en niet mee te werken aan initiatieven voor het plaatsen 
van een kerncentrale binnen onze gemeente.   
 

Inspreker:  de heer Van den Bergh  

 

________________________________________________________________________________ 

 

Raadsvoorstel Woonagenda 2021-2025 

_________________________________________________________________________________ 

 

De Woonagenda geeft kaders om de woningmarkt te stimuleren, te faciliteren en te 
optimaliseren. In de Woonagenda worden acties omschreven die een bijdrage leveren aan 
een toekomstig bestendige woningvoorraad in Roosendaal. De verwachte dubbele vergrijzing 
en de enorme toename van één – en tweepersoonshuishoudens stelt de gemeente voor de 
opgave om nieuwbouw goed af te stemmen op de woningen die er al staan. Daarbij leggen we 
een directe verbinding met zorg, leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. 
Met de speerpunten en actiepunten die in deze woonagenda zijn opgenomen, kunnen we de 
kwaliteit van de woningmarkt in relatie tot de leef- en woonomgeving positief beïnvloeden.  
 

Insprekers:  de heer Van Son namens Alwel 

  de heer Wendel namens A-JE-TO 

 mevrouw Mentzij 

 de heer Waegemaekers namens de Jongerenraad 

 

 
 
 

 



 

________________________________________________________________________________ 

 

Raadsmededeling intentieovereenkomst Rondje Roosendaal   

_________________________________________________________________________________ 

 

Met deze raadsmededeling wordt de raad geïnformeerd over het aangaan van een 

intentieovereenkomst tussen de gemeente Roosendaal en de provincie Brabant om een ontwikkelplan 

voor de binnenstad van Roosendaal te maken. Het Ontwikkelplan Rondje Roosendaal is een 

ontwikkelplan dat een aantal ontwikkelingen in de gemeente met elkaar verbindt tot één 

samenhangend ontwikkelplan. Er spelen verschillende initiatieven en kansen. Nu is het moment om 

daarop in te spelen 

 

Insprekers:  de heer Van Nispen namens de werkgroep Stationsbuurt 

  de heer Harskamp namens ondernemingsvereniging Brugstraat 

  de  heer Meijer namens Saferuimte verhuur 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Raadsmededeling  Nota Integraal Dierenwelzijnsbeleid 

_________________________________________________________________________________ 

 

Op 4 juli 2019 heeft de gemeenteraad de motie ‘Integraal Dierenwelzijnsbeleid’ unaniem aangenomen. 

In de motie wordt het college verzocht om te komen tot een analyse van de problemen bij de uitvoering 

van het dierenwelzijnsbeleid in Roosendaal en om een integrale dierenwelzijnsnota te ontwikkelen. Dit 

in samenwerking met betrokken partners. De afgelopen maanden is mede op basis van de input die is 

opgehaald bij diverse partners het dierenwelzijnsbeleid opgesteld. Hierna wordt samen met de partners 

invulling gegeven aan de acties, die benoemd zijn in het beleid.  

  

Insprekers: de heer De Wit namens Dierenbescherming 

 mevrouw Van der Kooi 

mevrouw Van de Looij namens gezelschapsdierenkliniek Roosendaal 

mevrouw Van den Heuvel namens gezelschapsdierenkliniek Roosendaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  


