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Het was een raar jaar afgelopen jaar. Soms onwerkelijk, eenzaam, maar vooral opgesloten. 

Veel mensen waren op zichzelf aangewezen. De ander, het onontbeerlijke menselijke contact 

werd gemist, evenals de vrijheid om te kunnen doen wat je graag doet. Maar het is wel duide-

lijker dan ooit geworden dat we elkaar nodig hebben. 

En gelukkig gaven veel inwoners en organisaties van Roosendaal een stuk van zichzelf weg 

om de ander te helpen. We zijn daar enorm trots op en ook dankbaar. Laten we hiermee 

vooral doorgaan als we allen weer vrijheid gaan ervaren.  

Met de afgelopen tijd in ons achterhoofd hebben we, de belangrijkste wensen van ons als 

GroenLinks Roosendaal verbonden aan de inbreng die op vele manieren uit de samenleving 

tot ons komt. En ook daar danken we alle betrokkenen van harte voor. 

 

1. Zorgen voor elkaar in Roosendaal  

 

Uit onderzoek blijkt keer op keer dat wonen aan een snelweg niet de gezondste plek is om te 

wonen. Het terugbrengen van de maximale snelheid naar 80 km/uur op de doorsnijdende A58 

gaat helpen om dit te verlichten. Dit zal in de toekomst ook onvermijdelijk zijn om de geplande 

bouwprojecten mogelijk te blijven maken gezien de stikstofproblematiek. Ook nog veel mas-

sievere bomenplant zal dit ondersteunen. Wat ook van invloed kan zijn op ieders gezondheid 

is een toevoeging aan het APV over houtstook, zoals meerdere gemeente al hebben gedaan.  

Maar we moeten ook zorgen voor onze bomen en dieren. We wachten nog met smart op een 

echt basisdocument dierenwelzijn, wat benoemt waar dieren recht op hebben en waar hun 

leefomgeving aan moet voldoen in heel Roosendaal. Daarnaast moeten we ook goed zorgen 

voor ons groen. We hebben in ieder geval veel meer bomen nodig. 

 

Ten aanzien van het sociale domein onderschrijven we de aandacht voor preventie, ook in de 

geestelijke gezondheid. De GGD heeft meerdere projecten m.b.t. preventie van suïcide ont-

wikkeld. Het lijkt ons goed die te toetsen op bruikbaarheid in Roosendaal. 

Als preventie ergens een belangrijke rol speelt is het wel ten aanzien van jongeren. Zij verdie-

nen een duidelijke en gewaardeerde plek te krijgen in Roosendaal, zowel letterlijk als figuurlijk. 

Onze eerdere vraag om het maken van een Roosendaalse jeugdvisie is nu meer dan ooit van 

belang; uiteraard te ontwikkelen in samenspraak met de jongeren(raad).  

In het kader van dit thema zien we uit naar de vernieuwde invulling van de oude Pius 10 ge-

bouw. Vanuit de voedselbank begrepen we dat klanten in de nieuwe setting zelf een keuze uit 

de producten kunnen maken. Prima, want bepalen wat een ander nodig heeft is niet meer van 

deze tijd. 

 

 

2. Prettig wonen in Roosendaal 

 

Door de afgelopen Corona-tijd is de waardebetekenis van ons huis voor bijna iedereen ver-

anderd. Het is meer en meer een plek waar we alles willen kunnen beleven, niet alleen binnen 

maar ook buiten. Heb je een tuin dan heb je geluk, heb je die niet dan wordt de groene buiten-

ruimte nog veel belangrijker. Al onze stadsparken en groenplaatsen in wijken zullen nog meer 

dan nu een ontmoetingsplaats voor onze inwoners moeten worden. En specifiek voor Stads-

park Vrouwenhof is een apart activerend plan nodig om het te ontwikkelen tot Groene Long 

voor Roosendaal. Daarover gesproken: wanneer gaan we door heel Roosendaal meer terug-

zien van het plan Roosendaal Natuurstad? We zien nu nabije plannen voor het centrum. 

Wanneer is de rest van de gemeente aan de beurt?  

We wachten al geruime tijd op de nieuwe Woonvisie, die een uitweg biedt voor het woon-



ruimtegebrek voor zowel jongeren als senioren. Voor jongeren in Roosendaal moet een echt 

masterplan worden gemaakt, zowel voor studenten van buiten als voor jongeren uit onze 

eigen gemeente die graag willen blijven wonen binnen onze gemeente. Als we onze talenten 

willen behouden, moeten ze wél kunnen beschikken over veilig onderdak. 

Maar ook voor onze oudere Roosendalers moet een actieplan komen zodat het ook voor hun 

aantrekkelijk gaat worden om door te gaan stromen en hun door de wooneconomie gespaarde 

bezit om te kunnen zetten in een kleinere aantrekkelijke andere woonplek.  

Dan nog een extra aandachtspunt betreffende ons wonen en de omgeving waar we wonen en 

werken: Er komt een omgevingswet aan, waarvoor ook lokaal een omgevingsvisie nodig is 

aangezien een groot aantal bestaande wetten op het gebied van ruimtelijke ordening uiteinde-

lijk samengevoegd zullen worden tot één wet. Lokaal daarin de kaders formuleren zal van 

groot belang worden aangezien een kwalitatieve en brede borging in de Provincie Brabant zal 

gaan ontbreken zo is de verwachting.  

 

 

3. Een leven lang leren in Roosendaal  

 

We willen blijven stimuleren dat kinderen zo jong mogelijk in contact komen met sport en 

bewegen, zodat bewegen vanzelfsprekend wordt en blijft. 

Om alle sportverenigingen blijvend te stimuleren verdienen alle sportterreinen een gescheiden 

afvalbeleid, zodat inwoners en zeker kinderen overal in de praktijk leren hoe met afval om 

moet worden gegaan. 

 

Nadat op Rijksniveau  de taken rond inburgering diverse keren zijn uitgesteld, komt het er in 

2022 waarschijnlijk echt van. Onlangs is de raad nog bijgepraat over wat de samenwerkende 

zes gemeentes op dat punt in gedachten hebben. Vooral maatwerk, kwaliteit en het vermijden 

van fouten die tot op heden veel voorkwamen, zoals fraude bij commerciële taalbureaus. In 

september start men met de proefperiode. Dat lijkt nogal laat, zeker omdat we als gemeen-

teraad tot nu toe alleen maar geïnformeerd zijn en niet de kaders hebben kunnen bepalen. 

In de afgelopen periode werd het idee van een sociale dienstplicht geïntroduceerd. Van het 

idee zijn we gecharmeerd omdat het jongeren de kans geeft te weten wat er zoal gebeurt in de 

samenleving en hoe ze daaraan kunnen bijdragen. Kannen we bij de kadernota een verdere 

concretisering van het idee tegemoet zien? We zagen als interessante optie Youth Goals 

voorbij komen op instagram.  

 

 

4. Een veilig Roosendaal 

 

Als er íéts duidelijk is geworden tijdens de pandemie is het hoe belangrijk onze veiligheid is. 

Grote sociale problemen, gebrek aan perspectief en aan mogelijkheden tot zelfontplooiing 

vormen vaak de achterliggende oorzaak. Het is ontzettend lastig om iedereen zich even veilig 

te laten voelen. Soms zijn er te weinig regels, of juist te veel. Een belangrijke rol is weggelegd 

voor de wijkagenten, buurtpreventie, scholen, sportverenigingen, buurt- en jongerenwerkers 

en de zorgverleners. Hier zal wat ons betreft robuust op moeten worden ingezet. En dan voor-

al in de onbegrensde samenwerking tussen allen.  

De oplossingen liggen voor ons veelal in het voorkomen, signaleren, begeleiden en de nazorg. 

Criminaliteit en extremisme ontstaan niet zo maar en vragen bij oplossingen om maatwerk. 

Dat bleek tijdens oud en nieuw met de vuurwerkrellen, maar ook ’s avonds op straat. Als 

vrouw of oudere is het niet vanzelfsprekend meer om in het donker alleen te lopen of te fiet-

sen. Maar ook in het begin van de pandemie waren er incidenten in het land over racistische 

uitingen richting Aziatische Nederlanders. Dat pikken wij niet als Roosendaalse raad, getuige 

de unaniem aangenomen motie in 2019. We zijn blij dat de aanpak van racisme nu concreet 



gemaakt wordt via een werkgroep van raadsleden met ambtelijke ondersteuning. Later dit jaar 

verwachten we daarvan een mooi actieplan.  

 

Bewoners klagen in het kader van hun veiligheid ook vaak over de kwaliteit van onze fiets en 

wandelpaden en dan voornamelijk over de losliggende tegels. Tegenwoordig heel handig en 

meestal snel opgelost door de “Buitenbeter”-app. Maar die moet wel bekend zijn en gebruikt 

worden, ook door bezoekers aan Roosendaal. En het kan niet de eigen proactieve controle-

acties vervangen. Hoe staat het met de frequentie van de controles? 

 

Dan rest ons nog een vraag over de wettelijke taak zorg te dragen voor de terugkeer van ex-

gedetineerden. In hoeverre vult Roosendaal dat duurzaam in? Door dit duurzaam aan te 

pakken, zoals Exodus doet, wordt de kans op recidieven aanzienlijk verkleind en dus een 

tweede kans voor ex-gedetineerden optimaal benut. 

 

 

5. Een economisch sterk Roosendaal 

 

We moeten onze gemeente klaarmaken voor het economische model van de toekomst. Circu-

lair en zo veel mogelijk regionaal en plaatselijk. Een mix van wonen, werken, creëren en win-

kelen in een groene klimaatadaptieve autovrije ruimte. In de binnenstad of dorpskern voorrang 

geven aan plaatselijke kleine creatieve middenstand i.p.v. grote ketens. Het verpakkingsvrij 

boodschappen doen bevorderen. Regionale agrariërs ondersteunen door het mogelijk te ma-

ken dat er minimaal 1x maar bij voorkeur 2x in de week een regionale boerenmarkt is in dorp 

en stad. Als leidend model: de Brabantse Bagel, het Brabantse antwoord op de Donut econo-

mie. De lasten van de klimaatmaatregelen zullen door iedereen gedragen moeten worden. Ie-

dereen moet mee kunnen doen. We nodigen de bedrijven met platte daken uit om hun opge-

wekte energie sociaal te verkopen.  

 

Het Werkplein heeft de afgelopen periode ingezet om meer mensen met een grote afstand tot 

de arbeidsmarkt in te zetten bij maatschappelijke initiatieven. Daarvan is inmiddels het nut 

meer dan bewezen, niet alleen voor de betrokkenen zelf, maar ook voor hun omgeving en 

voor de samenleving. GroenLinks zet daar graag blijvend op in. 

 

 

6. Een actief en creatief Roosendaal  

 

Keuzes en ideeën in wijken of dorpen van hun bewoners zullen een leidraad moeten gaan 

worden bij de keuzes die de gemeente maakt voor de toekomst. Wijk of dorpsraden zullen 

daarin een nog sterkere rol in moeten gaan spelen. De participatie bij projecten van grote 

omgevingsveranderende invloed zal gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de eigen omge-

ving bevorderen, uiteraard binnen de tevoren aangegeven wettelijke kaders.  

Ook op het gebied van zorg voor wijk of dorp in brede zin speelt participatie een rol. Een 

goede aanzet is “Roosendaal spreekt, Roosendaal doet”, maar we moeten nu doorpakken. 

Eerder pleitte GroenLinks al voor het stimuleren van lokale jonge creatievellingen om in 

Roosendaal aan de slag te gaan op cultureel gebied in een specifieke jongerentak. Op dat 

vlak komt Cultuur verbindt Roosendaal erbij in de buurt, maar een mooi voorbeeld als 

T*Agency in Tilburg spreekt onze fractie nog meer aan. 

Onder het motto ‘Iedereen doet mee” is er aandacht voor inwoners met een beperking. Opval-

lend is dat er subsidiemogelijkheden zijn om voor de eigen groep activiteiten te organiseren, 

maar om werkelijk mee te doen in Roosendaal moeten we wellicht stimuleren dat er meer ge-

mengde groepen ontstaan; met andere woorden een bonus daarvoor opnemen in de subsidie-

verordening? Of permanente tentoonstellingen van hun producten realiseren? 


