
 
 

  
 
 

Unaniem aangenomen  
 
 

MOTIE 1 
 
 

Ontwikkeling van het Geerhoekgebied en omgeving 
 
 
 
De raad van de Gemeente Roosendaal, in vergadering bijeen op 27 januari 2021, gehoord hebbende 
de beraadslagingen over het raadsvoorstel ‘Aankoop Kloosterstraat 21 in Wouw’; 
 
Constaterende dat:  

• Het DNA van Wouw uit 2018 het toekomstbeeld schetst, met dus de daarbij behorende 
ambities, van Wouw; 

• De herinrichting van het Geerhoekgebied en de omgeving een belangrijk agendapunt binnen 
het DNA van Wouw is; 

• In de raadsvergadering van 24 oktober 2019, bij het toekennen van het krediet voor 
vervangende nieuwbouw van basisschool de Stappen, het college van B&W heeft toegezegd 
dat vanaf 25 oktober 2019 een participatief proces gestart zou worden om verdere invulling 
te geven aan het overige gedeelte van het Geerhoekgebied; 

• Van voornoemde toezegging, blijkens de beantwoording van het college van B&W in de 
commissievergadering van 20 januari 2021, nog weinig terecht is gekomen; 

• De komende jaren gericht zal zijn op verdere uitwerking van het DNA van Wouw; 
 

Overwegende dat:  

• Gelet op de vervangende nieuwbouw van de basisschool de Stappen en de verhuizing van de 
Geerhoek binnen het Geerhoekgebied er nog volop uitdagingen zijn om het verdere gebied 
naar de wensen van de betrokken partijen in te richten; 

 
Van mening zijn dat:  

• De verdere ontwikkeling van het Geerhoekgebied met voortvarendheid dient te worden 
opgepakt; 

 
Draagt het college op: 

1. Om de toezegging uit 2019 op te pakken en samen met inwoners en alle betrokken partijen 
(zoals de omwonenden van het Geerhoekgebied, Dorpsraad Wouw, de werkgroep DNA van 
Wouw, Vitaal Wouw) een gebiedsvisie op te stellen voor het complete Geerhoekgebied en 
omgeving, en die uiterlijk 1 september 2021 te presenteren; 

2. De herontwikkeling van Kloosterstraat 19b op te nemen in deze gebiedsvisie en dus te 
betrekken bij de complete herinrichting van het Geerhoekgebied en omgeving; 

 
En gaat over tot de orde van de vergadering, 
 
 

WEZENBEEK 



Namens, 
 
PvdA, Michael Yap 
VLP, Eric de Regt  
SP, Michael Beens 
Roosendaalse Lijst, Marco Schillemans 
D66, Harm Emmen 
VVD, Kees Verstraten 
GroenLinks, Christian Villée  
ChristenUnie, Karen Suijkerbuijk-Ader 
Burger Belangen Roosendaal, Selda Bozkurt 


