
 
 
 

 Motie 7 is unaniem aangenomen. 
 
 

MOTIE 7  
Gebiedsvisie grensgebied Nispen 

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

• De gemeente Essen een ‘Beleidsplan Ruimte’ heeft gepresenteerd waarin wordt aangekondigd 
dat het grensgebied bij Nispen aan de Belgische kant zal worden onthard; 

• De gemeenteraad eerder de opdracht heeft gegeven om inspanningen te verrichten richting het 
maken van afspraken die bijdragen aan het opwaarderen van de voormalige grenspost aan de 
N262 (aangenomen motie ‘Investeer aan de grens’, 5 november 2014); 

 
Overwegende dat: 

• In het recente verleden plannen zijn gemaakt voor herontwikkeling van het grensgebied aan de 
Nederlandse kant, 

• Het college van B&W in antwoord op de Raadsvragen 97-2020 heeft meegedeeld dat de 
provincie Noord-Brabant bedenkingen heeft geuit bij deze plannen omdat een gebiedsvisie is 
vereist alvorens tot verdere stappen over te gaan; 

• Het opstellen van een gebiedsvisie tot nu toe lastig was vanwege onduidelijkheid over de visie 
van de gemeente Essen; 

 
Van mening zijnde dat: 

• Het grensgebied bij Nispen ook aan de Nederlandse kant een opwaardering verdient; 

• De tijd nu rijp is om concrete stappen te zetten richting een nieuwe visie op het grensgebied; 

• Bij het opstellen van een nieuwe visie op het grensgebied samenspraak kan plaatsvinden met de 
gemeente Essen, de provincie Noord-Brabant en de stakeholders in het grensgebied; 

 
Draagt het college op: 
1. Een voorstel voor een nieuwe visie op het grensgebied bij Nispen voor te bereiden in 

samenspraak met de gemeente Essen, de provincie Noord-Brabant en de stakeholders in het 
grensgebied en deze binnen een jaar aan de gemeenteraad voor te leggen. 

 
En gaat over tot de orde van de vergadering. 
 
Namens, 
 
CDA, Sebastiaan Hamans 
Roosendaalse Lijst, Marco Schillemans 
VLP, Eric de Regt 
VVD, Kees Verstraten 
Lokaal Sociaal 21, Adriënne Maas 
D66, Harm Emmen 
ChristenUnie, Karen Suijkerbuijk-Ader 
PvdA, Michael Yap 


