
Zorgen voor elkaar. 
Burger Belangen Roosendaal heeft de laatste 3 jaar heel erg de armoede en alles wat daarmee 
samenhangt benadrukt. En dat zullen we blijven doen. 
 
Burgers willen dat de vrijwilligers meer betrokken kunnen worden in tijden van nood zoals de 
Corona...! Hier zou je ook actief op zoek kunnen gaan naar Turkse en Marokkaanse vrijwilligers die er 
nu niet zijn. 
 
Hier vragen wij aandacht voor.  
 
We hebben gezien dat in crisistijd veel mensen in een depressie zijn beland en dat eenzame mensen 
in een isolement terecht kwamen. En bij de kwetsbare groepen met een beperking zelfs nog ergere 
situaties ontstonden. We zouden dat kunnen oppakken door een werkgroep in het leven te roepen 
bij crisis situatie die gespecialiseerd zijn met ontstane problemen door een crisis. Onder de regie van 
de gemeente kan de werkgroep een draaiboek ontwikkelen wat we in die situaties kunnen 
gebruiken. Wij zouden dus graag crisis interventie teams waarbij relevante organisaties zijn 
betrokken willen die vanuit de draaiboek gaan handelen.  
 
Draaiboek moet de volgende dingen bevatten: 
eenzaamheid 
Jongeren en ouderen 
Preventie en vroegsignalering  
Sport en educatie  
 
Dan nu veiligheid. 
 
Wij vinden dat we een rolstoelvriendelijke gemeente moeten zijn. Dat betekent dus dat we 
knelpunten snel in kaart moeten brengen. Hiervoor moet een moment worden georganiseerd om 
informatie op te halen bij mensen met een fysieke beperking of rolstoelgebruikers , zodat we de 
knelpunten kunnen aanpakken en oplossen.  
 
Sport wordt door meerdere experts genoemd . Organiseer met sportverenigingen in samenwerking 
met jongerenwerkers een aantal keer per jaar activiteiten voor jongeren. Sportverenigingen kunnen 
ook een signaal functie hebben.  We kunnen sportverenigingen ook gebruiken om voorlichting te 
geven op verschillende leefgebieden van jongeren. Dat kan via reguliere middelen die al ingekocht 
zijn. 
 
Knelpunten in het verkeer waar veel jongeren fietsen moeten in kaart worden gebracht en een 
actieplan worden opstellen. Donkere plekken in Roosendaal in kaart brengen waar mensen fietsen of 
lopen. Deze verlichten of juist goed snoeien . 
 
Burger belangen Roosendaal heeft meerdere malen de onveilige situatie rondom de rotonde aan de 
Burgemeester Freijterslaan aan de orde gesteld. Helaas is hier niets mee gedaan. 
Voor rotondes waar meerdere gebruikers zijn zoals voetgangers, fietsers , brommers en auto’s 
moeten oplossingen bedenken om de risico’s te verlagen. 
 
Gebruik niet alleen jongerenwerkers op straat in de wijk maar versterk het met GGD en 
preventiewerkers. Dus als team de straat op. 
 
Meer handhaving op woningen van uitzendbureaus waar meerdere mensen wonen die overlast 
veroorzaken en ook steeds andere mensen in wonen. 
 



 
Steeds meer klachten krijgen wij van woningen waar geen vergunning voor is maar waar wel 
vrouwen hun diensten aanbieden in de vorm prostitutie. Hiervoor vragen wij aandacht. 
 
Burger Belangen Roosendaal wil meer zichtbaarheid van politie en handhaving. 
 
Een leven lang leren.  
 
De bibliotheek kan actiever worden betrokken op andere terreinen zoals bijvoorbeeld op scholen of 
in buurthuizen. Daarmee kun je meer mensen bereiken die nu niet bereikt worden. In samenwerking 
met de bibliotheek en scholen kun je misschien in buurthuizen samen met relevante partners de 
laaggeletterdheid aanpakken. Gebruik daarbij scholen en buurthuizen om het laagdrempelig te 
houden. Op scholen en buurthuizen kun je thematisch te werk gaan en is het ook laagdrempelig 
waardoor je meer mensen kunt bereiken. Wellicht bereik je zo ook de kwetsbare mensen en mensen 
die in een isolement zitten. 
 
In het basisonderwijs is er weinig onderrichting voor kinderen die minder bedeelt zijn en niet 
westerse kinderen die vaak al een stempeltje krijgen namelijk kaderonderwijs in het voortgezet 
onderwijs. Wij vinden dat iedereen een kans moet krijgen op eerlijk onderwijs. 
 
In de avonduren zijn heel veel leslokalen leeg.  Kijk of je samen kunt werken met andere partners om 
de lege lokalen te benutten voor maatschappelijke activiteiten of zoals eerder gemeld taallessen voor 
laaggeletterdheid of mensen die analfabeet zijn. 
 
 
Economie 
 
We hebben gezien wat een impact de pandemie heeft op de samenleving. Het is goed om ook zelf na 
te denken wat we kunnen doen om de economische klappen op te vangen. We vinden het niet 
genoeg om te kijken wat de regering voor ons kan betekenen. We moeten zelf ook een buffer 
hebben voor onvoorziene kosten. Graag hierover nadenken en met een voorstel komen naar de 
raad. 
 
Tot slot het verzoek willen we zien dat zwerfafval wordt aangepakt door actie te ondernemen. 
Er zouden bijvoorbeeld vangnetten in parken en afritten van de snelweg kunnen komen zodat we de 
schade aan milieu kunnen beperken. Wij willen immers een groene gemeente zijn. 
 


