
 
 
 

 

INSPRAAK 

                                      

 

 

Datum:   25 februari 2021  

Aanvang: 19.30 uur 

Vergaderplaats: On-line 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 plaat 

te nemen op een publieke tribune.  

_________________________________________________________________________________ 

 

Eigenstandige motie CDA, VLP en Roosendaalse Lijst – Behoud servicebalie NS-station 

_________________________________________________________________________________ 

 

De fracties CDA, VLP en Roosendaalse Lijst willen de NS oproepen om de vaste servicebalie op het 

station Roosendaal niet te sluiten. 

 

Insprekers:  mevrouw Francken en mevrouw in ‘t Veen 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Raadsvoorstel gebiedsvisie Dr. Brabersstraat 

_________________________________________________________________________________ 

 
Aan de Dr. Brabersstraat zijn meerdere herontwikkelingsinitiatieven die m2 detailhandel omzetten naar 
woningbouw. Om deze initiatieven gezamenlijk richting te geven en nieuwe initiatieven te stimuleren is 
een visie voor de hele straat opgesteld. Met het vaststellen van de visie is er een samenhangend 
stedenbouwkundig en functioneel ontwikkelingsperspectief voor de Dr. Brabersstraat. Op basis van 
deze kunnen de concrete projecten in de straat verder worden uitwerkt en geconcretiseerd. De visie kan 
daarnaast een inspiratie en stimulans zijn voor andere pandeigenaren in en aangrenzend aan het 
gebied.  
 

Insprekers: dhr. Lemmens namens Markt 53 en 53A 

  mw. Gebraad 

 dhr. M. van Gastel 

 dhr. Verwolf namens Wereldhave Nederland B.V. 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

Raadsmededeling stand van zaken kaders arbeidsmigrantenbeleid 

_________________________________________________________________________________ 

 
Informatie over stand van zaken naar aanleiding van de vastgestelde kaders arbeidsmigrantenbeleid  
en acties naar aanleiding van de aangenomen moties. 

 

Inspreker: dhr. Suijkerbuijk namens een delegatie omwonende ondernemers aan de Atoomweg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  


