
Algemene Beschouwingen  

 

Open en eerlijk 

Eerlijk zijn duurt het langst, is het gezegde. Het is voor de VLP belangrijk dat de overheid, open, 

transparant en eerlijk communiceert met haar inwoners. Dat inwoners worden betrokken bij hun 

omgeving, mee mogen praten en dat we ze serieus nemen. Het kan en mag ook niet zo zijn dat 

inwoners moeite moeten doen om informatie te krijgen van de overheid, of al helemaal niet krijgen. 

Naar onze mening moet de gemeente (actief) juiste en volledige informatie verstrekken.  

Klachten, bezwaarschriften, meldingen zijn nooit te voorkomen, maar door meer te luisteren naar 

onze inwoners en problemen aan te pakken, kunnen we ze wel met de helft terugbrengen. 

Verandering van de huidige cultuur is dus hard nodig, zodat we positief kunnen werken aan uw 

inbreng.  

 

Veiligheid & Leefbaarheid 

De VLP wil inzetten op meer veiligheid. Nog te vaak voelen mensen zich onveilig, zie ook de recente 

“vuurwerk-oorlog”. In onze samenleving is geen plaats voor keiharde criminelen, drugsdealers en 

andere criminaliteit. Drugspanden, gesjoemel in vage winkeltjes, overlast van overbewoning door 

arbeidsmigranten, daar moeten we een eind aan maken. 

Een groeiend aantal panden in de Brugstraat valt in handen van opkopers die snel geld willen 

verdienen door deze te verhuren aan zoveel mogelijk mensen en tegelijkertijd het pand te laten 

verloederen. Ook de problemen aan de Gastelseweg, Rembrandtgalerij en andere plekken moeten 

worden aangepakt. Als de leefbaarheid onder druk staat, moeten we actie ondernemen, niet 

toekijken. Een actieplan voor de Westrand, Kalsdonk en de Kroeven/Langdonk is hard nodig. 

 

Wonen  

Betaalbaar wonen in Roosendaal en haar dorpen is nog een hele opgave. Laat staan wonen waar jij 

wilt wonen. De huizenprijzen blijven stijgen, voor de een leuk, voor de ander een drempel. 

Huurprijzen stijgen net zo hard. Er zijn nauwelijks sociale huurwoningen bijgebouwd, er is een lange 

wachtlijst nieuwe standplaatsen voor woonwagens. Er is geen plaats voor studenten, terwijl het 

College wel alles op alles zet om arbeidsmigrantenhotels uit de grond te stampen. 

In de dorpen wordt er veel te weinig gebouwd. Zeker jongeren kunnen er niet terecht. De 

verhoudingen gaan scheef. Wie geboren is in een dorp en er opgroeit, moet ook de keuze hebben om 

er zelf kinderen groot te brengen en er ook oud te worden. Dorpen moeten we levensvatbaar 

houden en tegelijk het dorpskarakter niet aantasten.  

In Roosendaal wordt vooral veel nieuwbouw gepleegd met een fors aandeel appartementen. En vaak 

veel te duur voor onze jongeren. Jongeren verdienen een start op de woningmarkt. Ze verdienen een 

eigen plek in onze samenleving. Wij verarmen deze stad als we talentvolle jongeren laten 

wegtrekken vanwege woningnood.  

 



Onderhoud groen/grijs 

Het onderhoudsniveau van stad, dorpen en het buitengebied kan en moet veel beter. Veiligere, 

verlichte en vrijliggende fietspaden, bredere stoepen en daar waar inwoners dat willen een 30-

kilometer zone. Ook het onderhoud van bruggen en tunnels kan beter. Als we trots zijn op onze stad 

en dorp, dan mogen onze bezoekers dat ook zien!  

Scheve stoeptegels, slechte bewegwijzering, vieze verkeersborden. Het is soms niet om aan te zien, 

net als het onkruid en het groen wat op veel ongewenste plaatsen wel erg hard de grond uitschiet. 

Groen onderhoud is ook belangrijk, want verwilderd groen nodigt blijkbaar uit tot afvaldump en 

geeft mooie planten en bloemen weinig kans. Wel zijn we blij dat ons groen wordt onderhouden 

door schapen of andere dieren. Ook zou de VLP meer natuur willen om van te kunnen genieten. 

Afval 

Wij zijn klaar met de afvaldump. Zwerfafval, bijplaatsingen, noem het maar op. Onze initiatieven en 

moties om te komen tot integrale aanpak, hebben niet geleid tot beweging van het College. Dat kan 

en moet dus beter. Daarom gaat de VLP zelf ook regelmatig op pad, om te ervaren dat het op veel 

plekken slecht is gesteld. Wij vergeten als Gemeente ook vaak het buitengebied, waar plastic en blik 

zo in de berm of in het bos verdwijnt.  

Wat ons betreft gaan we over op nascheiding. Geen plastic zak meer aan de straat zetten of ergens 

ophangen. Geen extra containers, maar gewoon achteraf het bruikbare plastic uit het afval laten 

halen. Dat is prettiger voor de inwoners en bewezen beter voor het milieu. 

Economie (werkgelegenheid / de ondernemer) 

Dat corona hard inslaat, weten onze ondernemers als geen ander. De gemeente Roosendaal kan en 

moet meer doen voor onze lokale ondernemers. Want deze ondernemers hebben hun wortels in 

onze stad of dorpen, zetten zich vaak in voor het verenigingsleven, lokale werkgelegenheid, ze 

zorgen ervoor dat er wat te beleven valt. Een goede uitstraling van onze bedrijventerreinen en lokaal 

ondernemerschap zijn ons visitekaartje.  

Als onze lokale ondernemers omvallen, laten ze een groot gat vallen in onze samenleving. Daarom 

wil de VLP ze nog meer helpen waar het kan. We stimuleren ook graag de werkgelegenheid, niet 

door nog meer loodsen te bouwen, maar juist te investeren in kleinschalige bedrijvigheid. Het MKB 

en zelfstandigen zijn klaar voor de volgende stap.  Meer ondernemers, meer banen, dat is goed voor 

onze gemeente. 

Ouderen, zorg, verenigingsleven 

Wij blijven als VLP ons inzetten voor goede zorg! Dat deden we, doen we en blijven we doen. Die 

garantie kunnen we u geven. Daarnaast willen we meer oog voor onze ouderen. Aangepaste 

woningbouw, beter bereikbaar openbaar vervoer, creëren van ontmoeting en ondersteuning 

mantelzorgers. Laat ouderen in hun kracht staan, geef ze eigenwaarde door ze in de samenleving 

volwaardig mee te laten doen.  

Corona heeft niet alleen bij ondernemers een groot gat geslagen, ook bij ons verenigingsleven en 

buurt- en dorpshuizen laat de pandemie diepe sporen na. Een stad of dorp zonder verenigingsleven, 

zonder evenementen, is saai en leeg. De beleving vinden we met elkaar door actief te zijn. Ons 

verenigingsleven en onze evenementen moeten we veel meer ondersteunen, zodat stad en dorpen 

ook na corona weer bruisen als vanouds! 


