
 
 
 
 
  

Motie 4 is unaniem aangenomen. 

 
 

MOTIE 4 
Strategische lobby-visie 

 

 

De gemeenteraad van Roosendaal, in vergadering bijeen op 22 juli 2021, gehoord hebbende de 
beraadslagingen aangaan de Kadernota 2022;  
 
Constaterende dat:  

• Er voor Roosendaal nog veel grote opgaves voorliggen, zoals woningbouw, mobiliteit, 
leefbaarheid en klimaat, die nog niet zijn gerealiseerd;  

• Middelen of medewerking van andere overheden aan het realiseren van deze opgaves, alleen tot 
stand kan komen door regionale samenwerking;  

• Het Rijk gemeenten en regio’s aanjaagt om samen de opgaves van het woningtekort aan te 
pakken;  

 
Overwegende dat: 

• Als Roosendaal gezond wil groeien in de toekomst, het nodig is om voldoende ruimte en 
duurzaam evenwicht te creëren in de gemeente;  

• Er momenteel alleen op papier voortgang wordt gemaakt met de opgaves van de mobiliteit (A58, 
spoor); 

• De ingezette planvorming voor het aanpakken van de wijk Langdonk nog niet geleid heeft tot het 
toekennen van Rijkssubsidie;  

• Een regionale woningbouwprogrammering, die aansluit op de landelijke woonafspraken, kan 
rekenen op Rijkssteun voor o.a. mobiliteit; 

• Een goed georganiseerde lobby de slagingskans voor het realiseren van genoemde opgaves 
vergoot;  

 

Van mening zijnde dat  

• Een ambitie voor groei in Roosendaal mogelijk is, die passend is bij de opgaves die voorliggen;  

• Het creëren van een succesvolle lobby een strategische kernaanpak vergt, gericht om steeds alle 
subdoelen te realiseren; 

• Het strategisch bepalen en uiteenzetten van de uiteindelijke doelen gericht moet zijn op een 
lange termijn aanpak, met afdoende financiële middelen;  

 

Draagt het college op:  
1. Om te komen tot een strategische lobby-visie van de kernopgaves voor onze gemeente, die 

middelen of medewerking vereisen van andere overheden; 
2. Tenminste in deze strategie duidelijk te maken welke (sub) doelen het College van B&W stelt en 

wanneer ze deze wil realiseren;  
3. Deze strategische lobby-visie ter informatie aan de gemeenteraad voor te leggen. 
 
 

Wezenbeek 



En gaat over tot de orde van de vergadering. 
 
Namens, 
   
VLP, Arwen van Gestel 
PvdA, Michael Yap 
Roosendaalse Lijst, Charl Goossens 
Lokaal Sociaal 21, Adriënne Maas 
ChristenUnie, Karen Suijkerbuijk-Ader 
Wezenbeek, Jac Wezenbeek 
Burger Belangen Roosendaal, Selda Bozkurt 


