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1.    Zorgen voor elkaar in Roosendaal 
 
Een goed vangnet voor de meest kwetsbaren. Van essentieel belang omdat je alleen gelijke 
kansen hebt in een inclusieve samenwerking. Waarin mensen de hulp krijgen die ze nodig 
hebben om volwaardig mee te doen in de samenleving. 
 
Dat betekent dat we sterk in willen zetten op preventie. Preventie van ernstige schulden 
door vroegsignalering en normalisering van hulp bij dreigende problemen. Want op tijd hulp 
vragen is een kracht, geen zwakte. Preventie van ziekten door inzet op gezond eten, 
voldoende bewegen en het voorkomen van verslavingen. Preventie tegen uitbraken van 
infectieziekten door actief in te zetten op goede informatie over onder andere vaccinatie. 
 
Maar niet alles is met preventie op te lossen. Wanneer mensen toch hulpbehoevend 
worden, is het van belang dat we mensen goed en liefdevol verzorgen op een manier die we 
ons als samenleving kunnen veroorloven. Daarom wil D66 experimenteren met een right to 
challenge in het sociaal domein, zodat zorgprofessionals de kans krijgen zelfstandig of in 
kleine teams betere zorg te bieden zonder onnodige overhead, of buurtbewoners samen 
initiatieven kunnen ontplooien om elkaar te helpen, om ‘samenredzaam’ te zijn. 
 
Bijzonder aandacht blijft voor ons gaan naar jongeren met moeilijke thuisomstandigheden 
en jongeren die opgroeien in armoede. Niets is zo desastreus voor kansengelijkheid als extra 
hindernissen in je jeugd. Daarom is het van groot belang dat we op kinderen gerichte 
hulpvoorzieningen voor minimagezinnen op een niet-stigmatiserende manier promoten en 
waar nodig versterken. Ook maken we ons nog altijd zorgen over de positie van jongeren in 
de jeugdzorg of met een moeilijke thuissituatie. De stress over waar te wonen na hun 18e 
verjaardag heeft een onacceptabel grote impact op hun mentale gesteldheid, en daarmee 
op hun toekomstkansen. Dit moet anders. Er moet zekerheid op doorstroom geboden 
worden. 
 
 
    2. Prettig wonen in Roosendaal 
 
Heel Nederland roept het: bouwen, bouwen bouwen. En ook wij roepen het. Bouwen in 
Roosendaal, bouwen in onze dorpen. Zodat jongeren een eerste betaalbare kamer, studio of 
appartement kunnen vinden, starters een eerste huis kunnen kopen, gezinnen door kunnen 
groeien en ouderen een levensloopbestendige woning kunnen vinden. Alleen zo krijgen we 
het slot van de woningmarkt.  
 
Dat betekent voor D66 dat we verder in willen zetten op inbreidingsprojecten zoals 
Stadsoevers en Groot Mariadal, maar ook uitbreidingen zoals De Hoogt in Wouw. Om dit 



mogelijk te maken vinden wij dat het taboe op het wijzigen van agrarische bestemmingen 
naar woonbestemmingen doorbroken moet worden.  

 Deze nieuwbouw moet wat betreft D66 divers gebeuren. Woningen in verschillende 
prijsklassen in dezelfde buurt. Geen eenvormigheid, maar sociaal-economische diversiteit. 
Dat betekent ook voldoende verplichte ruimte voor sociale woningbouw. De huidige 
wachtlijst is onacceptabel en dreigt alleen maar langer te worden. 
 
Modern bouwen betekent voor ons ook groen en toekomstbestendig bouwen. Groen in 
letterlijke en figuurlijke zin, met veel openbaar groen en met minimale klimaatimpact in 
bouw en gebruik. Toekomstbestendig met minder verstening, meer waterberging en de 
flexibiliteit om woningen eenvoudig aan te passen aan verschillende levensfases.  
 
Natuurlijk woont een sociale wijk prettiger. Daarom wil D66 werk maken van de rol van 
buurthuizen. De sociale en maatschappelijke spilfunctie van de dorpshuizen -voor jong en 
oud- is hierin voor ons een voorbeeld.  
 
Tot slot wil D66 vaart zetten achter de totstandkoming van een eerste studentencomplex in 
Roosendaal. Als we onze ambities als studentenstad serieus nemen, moeten we deze kip-ei 
impasse doorbreken. 
 
 
    3. Een leven lang leren in Roosendaal 
 
D66 gelooft als geen ander in de kracht van onderwijs. Onderwijs en een leven lang leren zijn 
per definitie een waardevolle investering in onze toekomst. Hoewel de formele invloed van 
de gemeente beperkt is, kunnen we een geweldige rol spelen als gesprekspartner en 
ondersteuner.  
 
Voor het primair onderwijs geloof D66 dat we niet langer een positieve bijdrage aan het 
onderwijs leveren door te streven naar doordecentralisatie van de huisvesting. Het is tijd om 
iedereen te bedanken voor de inspanning en te accepteren dat dit proces niet geslaagd is. 
Wij zijn van mening dat deze energie beter besteed kan worden aan het promoten van 
autonomie van scholen. Minder bestuur, minder overhead, meer onderwijs. We hebben met 
IKC de Kroevendonk een landelijk toonaangevend voorbeeld binnen onze gemeente. Door in 
te zetten op inhoudelijke in plaats van bestuurlijke samenwerking kunnen we als gemeente 
helpen ‘best practices’ te delen en te verspreiden onder alle basisscholen binnen onze 
gemeente.  
  
Voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs ziet D66 geweldige kansen voor het 
versterken van de samenwerking tussen scholen, sportverenigingen, cultuurverenigingen en 
cultureel/maatschappelijke instellingen zoals de bibliotheek, de Kring en het Tongerlohuys. 
Zo versterken we onze verenigingen en verrijken we het onderwijs. 
 
Natuurlijk wil D66 blijvend inzetten op de lobby voor doorgaande verbreding en verbetering 
van ons MBO en HBO aanbod en de aansluiting op onze lokale arbeidsmarkt, voor stages en 
perspectief na afstuderen. Zo blijft deze positieve sneeuwbal rollen en groeien. 
 



Tot slot is D66 ervan overtuigd dat een leven lang leren en echt meedoen in onze 
samenleving alleen lukt als je de Nederlandse taal machtig bent. Daarom moeten we in 
blijven zetten op taalonderwijs voor volwassenen. Voor mensen die niet in Nederland 
geboren zijn, maar zeker ook voor laaggeletterde geboren Roosendalers. Een groep die met 
het oog op zorgwekkende cijfers onder jongeren helaas dreigt te gaan groeien. 
 
 
 
 
    4. Een veilig Roosendaal  
 
Als het gaat om veiligheid, draait het voor D66 altijd om preventie. Het voorkomen van 
misdaad, het voorkomen van ongelukken, het voorkomen van leed. De eerste stap hierin is 
de fysieke veiligheid in Roosendaal. De bouw van onze wijken en straten. Daarom hechten 
wij veel waarde aan het lopend onderzoek in de wijk Langdonk. Daarnaast zien wij dat veel 
inwoners zich zorgen maken over de verkeersveiligheid. De eerste reactie hierbij zijn 
doorgaans snelheidscontroles en drempels, maar dit zijn wat D66 betreft lapmiddelen. In 
straten als de Spoorstraat, Gastelseweg en Beethovenlaan is de afgelopen maanden 
regelmatig geflitst, met honderden boetes tot gevolg. Betekent dit dat de gemiddelde 
Roosendaler een asociale wegpiraat is? Nee, zeker niet. De fysieke inrichting van deze wegen 
maakt het lastig om van nature een veilige snelheid te rijden. Preventieve maatregelen die 
de snelheidsbeleving van automobilisten beïnvloeden zijn wat betreft D66 een betere lange-
termijn oplossing dan maandelijks flitsen, met angst als remmende maatregel. 
 
Preventie is ook cruciaal bij jongeren. D66 vindt het van groot belang dat jongeren 
gemotiveerd worden en blijven om zich positief te ontwikkelen. Dat betekent dat 
voorkomen moet worden dat jongeren meegezogen worden in negatief, asociaal of 
crimineel gedrag door een alternatief te bieden. Zinnige, laagdrempelige positieve 
vrijetijdsbestedingen in de eigen buurt. Daarnaast is het van groot belang dat jongeren de 
juiste rolmodellen zien. Hierbij gaan een harde aanpak van patsergedrag met crimineel 
verkregen geld hand in hand met een voetstuk bieden aan succesverhalen uit de wijk.  
 
Het tegenovergestelde van preventie is stimulering. D66 is ervan overtuigd dat het huidige 
softdrugsbeleid uiteindelijk drugcriminaliteit stimuleert en in de hand werkt en bovendien 
het risico op een overstap van hard- naar softdrugs vergroot. Daarnaast is de wereld van nu 
anders dan die ten tijde van de sluiting van de coffeeshops. Het beleid in ons omringende 
landen is veranderd, de publieke opinie is veranderd en de toolkit om overlast te beperken is 
veranderd. Daarom vinden wij het tijd voor een heroverweging van het beleid. Een open 
debat, waar nodig ondersteund door nieuw onderzoek.  
 
Tot slot willen we benadrukken dat D66 veel waarde hecht aan de rol van 
buurtpreventieteams. Zij verhogen de veiligheidsbeleving, sociale cohesie en daadwerkelijke 
veiligheid van onze wijken en dorpen. Wij zijn ervan overtuigd dat een investering in het 
opzetten en ondersteunen van buurtpreventieteams zich ruimschoots terugbetaalt.  
 
 
    5. Een economisch sterk Roosendaal 



 
De afgelopen jaren is in Roosendaal een knappe prestatie weggezet. Er zijn veel nieuwe 
bedrijven en veel nieuwe arbeidsplaatsen naar Roosendaal gekomen, onder andere op 
Borchwerf II, en er zitten nog grote projecten in de pijplijn. De keerzijde hiervan is dat er 
enige onbalans is ontstaan in onze arbeidsmarkt. Daarom is dit voor D66 het moment om in 
te zetten op diversificatie. Bij voorbeeld door te investeren in vernieuwend 
ondernemerschap, door ruimte beschikbaar te maken voor startups of een innovatielab. Dit 
kan ook dienen als incubator voor plannen ontwikkeld door onze Roosendaalse studenten, 
hier in Roosendaal én verspreid over heel het land. Zo binden we hen aan Roosendaal of 
krijgen we ze terug naar Roosendaal en worden zij de Roosendaalse ondernemers en 
werkgevers van de toekomst.  
 
Naast diversificatie van de arbeidsmarkt, mogen we ook trots zijn en bouwen op onze 
sterkste sectoren: de logistiek en de zorg. De wereld verandert en dit creëert nieuwe kansen. 
Daarom willen wij inzetten op een koplopersrol voor Roosendaal in duurzame logistiek en 
innovatieve zorg, samen de grote DC’s en ons nieuwe Ziekenhuis 
 
 
    6. Een actief en creatief Roosendaal 
 
Zoals eerder genoemd onder kopje 3 wil D66 nog sterker inzetten op de dwarsverbanden 
tussen cultuur, sport en onderwijs. Zeker bij de totstandkoming van IKC’s en de bouw of 
renovatie van buurten. Met ruimte voor sport en cultuur in IKC’s of buurthuizen. Zo 
versterken we ons verenigingsleven.  
 
In diezelfde buurten zou wat ons betreft meer ruimte mogen zijn voor sporten in de 
buitenlucht, individueel of in groepsverband. De huidige coronacrisis heeft eens te meer 
onderstreept dat een gezonde leefstijl van belang is, maar voor sporten ben je in Roosendaal 
nog vaak aangewezen op faciliteiten die nu juist dicht waren. Er is niet veel voor nodig. 
Grasveldjes aanwijzen als locatie voor sport in de buitenruimte, zoals bootcamp of het 
aangeven van prettige, veilige hardlooproutes kan al een hoop verschil maken.  
 
Naast sport wordt ook cultuur in de openbare ruimte beleefd. Een belangrijke onderdeel 
hiervan is ons erfgoed. Voor D66 is het van groot belang dat we zorgvuldig omgaan met 
beeldbepalende architectuur. Het beste middel hiertoe is onze gemeentelijke 
monumentenlijst, die wat D66 betreft fors uitgebreid (o.a. na-oorlogs erfgoed) en beter 
benut mag worden, door in samenwerking met bijvoorbeeld het West Brabants archief 
informatie beschikbaar te maken op een erfgoedwebsite. Daarnaast biedt het opnieuw 
zichtbaar maken van het Kasteel van Wouw een uitgelezen kans om een slag te maken in het 
tonen en vertellen van onze geschiedenis, met goede informatieborden, een 
monumentenroute en aandacht voor erfgoed in de citymarketing.  
 
Eenzelfde herwaardering verdient onze natuur, met goede bewegwijzering, wandelroutes en 
informatiebordjes. 
 
Tot slot hopen wij van harte dat de coronacrisis snel voorbij is, en zodra het zo ver is, wordt 
het tijd voor feest. Helaas zien we dat de evenementenlocatie Vrouwenhof niet altijd 



voldoet, zorgt voor veel afval in het Vrouwenhofpark en bovendien relatief veel overlast 
oplevert voor omwonenden. Een gemeente als Roosendaal verdient een 
evenenementenlocatie die verantwoord ruimte kan bieden aan ev 


