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Schriftelijke eerste termijn van Fractie Wezenbeek 

 

 

1. Zorgen voor elkaar in Roosendaal 

Meer hulp bij supermarkten kwam naar voren uit de inbreng. Zo’n 

initiatief als in Heerle waar vrijwilligers de supermarkt Super de Buurt 

runnen gaat ver. Maar, zorgen voor vrijwilligers dat zij kunnen doen 

wat zij willen doen, daar ligt een mooie taak voor onze gemeente. Zij 

bieden aan velen gastvrijheid in de dorpen, de wijken en in de 

buurten. Zo ook met de sport en wandel-ontdek-routes. 

Een gastvrijheidsmanager zou er bij vele bedrijven en instanties 

moeten zijn!  Wij zijn blij dat er bij het Huis van Roosendaal al over 

gesproken wordt. Roosendaal moet gastvrijer!  

 

2. Prettig wonen in Roosendaal  

Er moet beter onderhoud aan de trottoirs en fietspaden besteed 

worden. Met andere woorden : meer aandacht voor grijs en groen. 

Veel verloederde plekken zijn er nog met helaas een opéénhoping 

van vuil, verwaarloosd ´groen ‘ en ook zijn er nog veel onbegaanbare 

paden en stoepen.  

Wonen lukt prettig in Roosendaal, maar een aangename 

woonomgeving is het nog niet overal. De mensen in Roosendaal 

hebben daar een mening over. Haal die op en help hen hun dorpen, 

buurten en wijken aangenamer te maken. 

3. Een leven lang leren in Roosendaal 

Studentenhuisvesting: de regie ligt bij de gemeente. We dragen dan 

ook het College op om de lead hierin te nemen. Streef er daarbij na 

dat de opleidingscapaciteit in onze gemeente ook na- en bijscholing 

voor beroepen, vervolgstudies en hobby's gaat doen. 

       4. Een veilig Roosendaal                                                                        

 Besteed meer aandacht aan psychische gezondheid. Zoek nog meer 

 mogelijkheden om vereenzaamden mee te nemen naar activiteiten 

 waardoor ze blijvend aandacht en structuur vinden om zo een eigen 

 vangnetwerk op te bouwen.  

 Inzetten van wijk GGD-ers. Dat is de smeerolie tussen zorg en veiligheid 

 in de  gemeente 

5. Een economisch sterk Roosendaal verdient een sterke wethouder van 

economische zaken. Een wethouder die voorop loopt om samen met 



ondernemers te ondernemen in Roosendaal en de leiding neemt voor 

nieuwe plannen. Toch zeker straks na deze Coronacrisis!! 

 We hebben enkele jaren geleden een bezoek gebracht aan de EU in 

Brussel. De belangrijkste boodschap die daar ons is bijgebleven dat er 

nog steeds veel subsidies op de plank liggen daar, die niet worden 

opgehaald. Met andere woorden: haal op die gelden! 

 

 6. Een actief en creatief Roosendaal  

Besteed meer aandacht aan lokale sportaanbieders. Zorg voor meer 

binnensportvoorzieningen , voor huisvesting van  RondomTrom en van 

de badmintonvereniging Robad. De badmintonners moeten nu 

uitwijken naar Oudenbosch…..Dat moet toch niet kunnen! 

Besteed ook meer aandacht aan senioren, voor jongeren gebeurt dat 

gelukkig al. Senioren kunnen een heel positieve bijdrage leveren aan 

de dynamiek van de stad en haar dorpen. Maar dan moet dat vanuit 

de gemeente Roosendaal wel gestimuleerd en gefaciliteerd worden. 

Het is van groot belang dat goede  gemeentelijke initiatieven 

gecontinueerd worden en nieuwe initiatieven daaraan worden 

toegevoegd.  

Zorg dat In iedere buurt voldoende zorg- en welzijnsvoorzieningen zijn. 

Voor meer openbare toiletten, zeker langs de wandelroutes en ook 

wat rustpunten met bankjes en watertappunten  in Roosendaal 

hebben wij jaren terug al voor gepleit. Ze zijn er nog niet ! 

 Herstelplan 

 Als straks de Corona pandemie onder controle is, zullen we moeten 

gaan  werken aan de opbouw van hetgeen is ingestort. We zullen vele 

ondernemers moeten gaan steunen in hun strijd om weer hun bedrijf te 

kunnen gaan runnen.  

 De groep ouderen is een belangrijke doelgroep in onze Roosendaalse 

 samenleving. De corona-pandemie heeft, net als overigens voor 

 jongeren onder de 30 jaar, voor ouderen een extra grote impact. Uit 

CBS-cijfers blijkt dat van 70 plussers in Roosendaal 36,4% alleenstaand 

 is. Het risico dat vereenzaming dan op de loer ligt is heel groot. 

Ouderen die eenzaam zijn kunnen in deze tijd hun netwerk niet 

 verder opbouwen en veel van de contacten en  activiteiten die ze wel 

hadden, vallen nu weg. Ook zijn ouderen nu vaak extra voorzichtig uit 

 angst om ziek te worden of anderen  ziek te maken. Deze 

omstandigheden kunnen leiden tot toename van klachten met 

betrekking tot fysieke en psychische gezondheid. Juist ook bij  ouderen 



die het voor corona nog net aardig konden redden, maar door het 

 coronavirus of de  maatregelen om dit virus tegen te gaan, ineens 

kwetsbaar worden.  

 Met andere woorden steun de ouderen en de ondernemers!! 

 

 

 

 


