
 

 

Schriftelijke termijn VVD voor Politieke Beschouwingen op 31 maart 2021 aan de hand van 6 
thema’s. 
 
Keer op keer als er conflicten de kop opsteken, tussen bewoners en gemeentebestuur, blijkt dat 
onduidelijkheid onderdeel uitmaakt van het probleem. Laten we eerlijk zijn, ook binnen onze 
gemeenteraad is de achtergrond, de vorm en het effect van veel besluiten zeker niet voor iedereen 
duidelijk. Dat ligt overigens niet aan het college (zij doen wat wij vragen), het ligt aan de 
gemeenteraad. Als we dan nu met 11 fracties een debat gaan voeren op basis van 11 brieven die 
we elkaar gestuurd hebben, dan hoef je geen raketgeleerde te zijn om te begrijpen dat vrijwel 
niemand buiten deze (digitale) raadzaal onze discussies altijd op waarde zal kunnen schatten. 
Daarom is de eerste opdracht van de VVD aan het college vandaag: ga Werken aan Duidelijkheid. 
 
We kregen de opdracht in 6 thema’s onze meningen te bundelen. Klinkt goed, maar als we naar de 
lijst van wethouders kijken, en aan welke onderwerpen zij ieder werken, dan komen deze mooie 
zinnetjes daar helemaal niet voor. Dus wat ons betreft is stap 1 in Werken aan Duidelijkheid: liever 
een lelijk lijstje dan lege literatuur. 
 
 
1. Zorgen voor elkaar in Roosendaal 
In de basis is er een hoogstaand zorgaanbod in Nederland en ook in Roosendaal. We pleiten als 
VVD voor een samenleving waar iedereen aan mee kan doen ongeacht leeftijd, geslacht, inkomen, 
geaardheid, beperkingen: sociaal en maatschappelijk betrokken in de leefgemeenschap. Met de 
zorg voor elkaar heeft Roosendaal al een goede start gemaakt met het Armoedebeleid en 
Mantelzorg. In Roosendaal zijn van de 77.000 inwoners 17.000 mensen boven de 65 jaar en ruim 
36% is alleenstaand. De risico’s op vereenzaming zijn wellicht groot. Wij vragen het College de 
volgende aandachtspunten mee te nemen in de kaders. 

- Zorgdragen voor levensbestendige woningen voor senioren, inclusief aanbod van woonvormen 
voor hen die zo lang mogelijk zelfstandig willen en kunnen blijven. 

- Eenzaamheid zowel bij ouderen als jongeren dienen vol de aandacht te krijgen, een speerpunt 
dus waarbij in de buurt voldoende zorg- en welzijnsvoorzieningen op redelijke afstand gewenst 
zijn. Ook door ontwikkelen van buurt- en dorpsactiviteiten past binnen dit onderwerp. 

- Jongeren en ouderen met elkaar blijven verbinden en dit maximaal stimuleren. 

- Jongeren hebben in deze moeilijke tijden wel een steuntje in de rug nodig. Zorg voor hulp die 
geboden kan worden en kijk vooral naar hun specifieke wensen. Zet daar extra op in en hierbij 
kun je bijvoorbeeld denken aan het grootschaliger creëren van studieplekken en 
sportvoorzieningen. 

 
 
2. Prettig wonen in Roosendaal 
In onze huidige ruimtelijke planning kunnen mensen verrast worden door de komst van 
windmolens, zonneweides, grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten, drukke 
verkeerswegen, een nieuw ziekenhuis, en, meestal is dat geen blije verrassing. Op het gebied van 
ruimtelijke ordening, in de brede zin, alle gebruik van alle ruimte, kunnen we met grote regelmaat 
enorme probleem en discussies zien ontstaan. Nu al, terwijl naar alle waarschijnlijkheid vanwege 
de vraag naar woningen, klimaatadaptatie, economische veranderingen en economische groei en 
veranderende verkeerstechnieken, de druk op de ruimte veel groter gaat worden. En, wat niet 
iedereen door heeft, onze gemeente is binnen Nederland uitzonderlijk: een flinke stad, met veel 
industrie, veel landbouw, veel natuur, en veel verkeersstromen die elkaar behoorlijk dwarszitten. 
Nu al. 
Daarom boven alles op het gebied van ruimtelijke ordening: Werken aan Duidelijkheid! 
Denk dan aan: 

- Een omgevingsvisie die voor iedere bewoner of ondernemer ECHT te begrijpen is, met name 
voor de directe omgeving of de eigen bedrijfsvoering. 



 

 

- Een omgevingsvisie die bij iedere voorgenomen wijziging bewoners en ondernemers in de 
buurt, of ondernemers met een zakelijk belang, actief informeert, niet alleen het stukje in de 
Bode of een digitaal bliepje. 

- Een omgevingsvisie die niet alleen uitlegt wat waarom wel of niet mag, op dit moment, maar die 
ook ongelooflijk duidelijk laat zien dat er ooit een woonbestemming, verkeersader, of wat dan 
ook denkbaar is. Een omgevingsvisie dus die ook kaderstellend is op mogelijke planvorming, 
niet alleen op eigentijdse inrichting. 

 
De smaken zijn divers; de een kiest voor een bloeiend uitgaansleven, de ander voor heerlijk wonen 
in een rustige omgeving zonder overlast van buurtgenoten of van lawaaierig verkeer. Dat bijt 
elkaar allemaal niet. Toch moeten we constateren dat het in enkele wijken ook wel eens minder 
prettig wonen is. Bij het zien van de vitaliteitskaart 2020 in de verschillende wijken valt heel veel 
rood op en maar weinig groen. De problematiek is in enkele gevallen veelzijdig: grote diversiteit 
aan culturen, armoede, vergrijzing, afval en drugscriminaliteit. Om deze reden is onlangs de 
impactanalyse van de wijk Langdonk gestart. Daarom het volgende: 

- We zien de resultaten hiervan met belangstelling tegemoet, zeker waar het ook gaat om 
eventuele opvolging in mogelijk andere wijken met vergelijkbare geschetste kenmerken. 

- De VVD pleit voor een snelle, integrale, oplossende aanpak van de problematiek in deze wijken. 

- Bij prettig wonen hoort ook het omgaan met afval en helaas blijkt dit een hardnekkig probleem te 
zijn dat zich niet beperkt tot enkele wijken maar geldend is voor onze gehele gemeenschap. 
Voor alle duidelijkheid praten we over de inzameling, de illegale afvaldump, het zwerfafval. De 
ontevredenheid over de verrommeling van de publieke ruimtes heeft een dusdanig effect op 
prettig wonen dat wij dit als speerpunt zien waar op korte termijn concrete maatregelen 
tegenover moeten staan. Gelukkig zijn er ook al best een aantal stappen gezet! 

- We zien inmiddels ook contouren van prachtige wijken verrijzen zoals Stadsoevers (in 
Westrand) en Groot Mariadal (in Centrum), binnen paar jaar hele gebied Dr. Braberstraat, we 
barsten van de ambitie en mooie plannen met daarbij overal hetzelfde doel: “prettig wonen in 
Roosendaal”. Daarnaast hebben we de plicht om te bouwen voor de diversiteit van groepen. 
Betaalbare woningen voor starters is een groot probleem. We vragen het College in gesprek te 
gaan met woningaanbieders om afspraken te maken. 

- De groei van ons hoger onderwijs betekent ook dat je moet inzetten op voor studenten 
passende huisvesting. 

 
 
3. Een leven lang leren in Roosendaal 
We nemen aan dat ‘Een leven lang leren ’verwijst naar onderwijs. Daarover willen we sowieso het 
volgende kwijt: 

- In navolging van het parlementair onderzoek van enkele jaren geleden: hoe minder de overheid 
zich bemoeit met vorm en inhoud, hoe beter. 

- Op gemeentelijk niveau gaan we alleen maar, en dan ook nog zeer beperkt, over de 
huisvesting: onze opdracht aan het college: rond de doordecentralisatie af, of stop ermee, nu 
graag. Laat wel duidelijk zijn dat áls er sprake is van een gebrek aan meewerken, dat dat niet 
kan leiden tot ruime financiële middelen. 

- De gemeente heeft tenslotte door de leerplicht intensief contact met het onderwijs, we horen 
geen klachten, wel willen we benadrukken dat wij leerplicht vooral ook zien als ondersteuning 
aan de onderwijsorganisaties, op dat vlak dus een dienend instrument, misschien kan dat 
duidelijker in beeld gebracht worden. 

- Als vierde, omdat onderwijs zo ontzettend belangrijk is moet de gemeente zich er uiteraard wel 
tegenaan bemoeien als zaken uit balans raken, of het aankaarten als er problemen dreigen. 
Denk hierbij aan economische vraag tegenover onderwijsaanbod, of bijvoorbeeld aan 
discriminatie bij stages. Maar, de gemeente is dan gesprekspartner of eventueel gespreksleider, 
niet de uitvoerder. 

 
 



 

 

 
 
 
4. Een veilig Roosendaal 
Veiligheid is een voorwaarde om een aantrekkelijke en sterke stad te zijn. Het is ontzettend 
belangrijk dat iedereen in onze stad zich veilig voelt en vooral ook veilig is. Er zijn twee zaken op 
het gebied van veiligheid waar de VVD zich nu op wil richten. 

- Ten eerste, verkeersveiligheid. Voor veel Roosendalers zijn hardrijders een doorn in het oog. 
We merken dat er de afgelopen maanden al flinke stappen in de goede richting zijn gezet om 
hardrijders aan te pakken. De VVD is een voorstander om nog meer te intensiveren in 
snelheidscontroles en meer elektronische snelheidspalen neer te zetten op verschillende straten 
in onze stad en dorpen waarvan we als Gemeente Roosendaal uit vooronderzoek weten wat 
de”‘meest gevaarlijke wegen” zijn met betrekking tot hardrijden. Daarom vragen wij het College 
om meer geld vrij te maken voor elektronische snelheidspalen, camera’s en andere eventuele 
opties. Dit in combinatie met “gedragscampagnes” waarbij gebruik gemaakt kan worden van 
sociale media, billboards en overige vormen die de verkeersveiligheid ten goede zullen komen.  

- Naast de verkeersveiligheid is ten tweede het aanpakken van drugscriminaliteit een belangrijk 
punt voor de VVD. Zoals in het bestuursakkoord staat “een vroegtijdige en gecoördineerde 
aanpak van risicojeugdigen belangrijk op preventief vlak om te voorkomen dat probleemjeugd 
afglijdt naar bijvoorbeeld crimineel gedrag”. Preventie is nodig. De VVD is ook voorstander van 
het ‘beter voorkomen dan genezen’, een goed voorbeeld is het project ‘grote broer, grote zus ’
wat we als VVD ondersteunen en graag breed zien uitgerold, maar preventie gaat hand in hand 
met repressie. Je kan blijven preveniëren, maar als je de grote jongens niet aanpakt en laat zien 
dat we als overheid niet buigen voor crimineel gedrag, dan heeft het geen nut. Op 
repressiegebied om ondermijning tegen te gaan is voor ons de patseraanpak een methode waar 
we als VVD een voorstander van zijn. 

 
 
5. Een economisch sterk Roosendaal 
We liggen nog steeds tussen Rotterdam en Antwerpen met een groot verzorgingsgebied 
groeiende naar om en nabij 2 miljoen mensen en dit verandert voorlopig niet! Met auto en OV zijn 
er nauwelijks afstanden en daarmee blijven wij in de kern aantrekkelijk om er te gaan wonen of je 
als onderneming te vestigen c.q. hier in de regio te werken. We moeten anticyclisch denken en de 
projecten die op de rol staan promoten en op en top inrichten met oog voor totale omgeving; 
Stadsoevers, Groot-Mariadal, Dr. Braberstraat, Stationsgebied, Bulkenaar. Een krachtige kernregio 
met groeiende economie en verbinding noordkant naar Drechtsteden en Rotterdam, oostkant 
richting Breda en aan de westkant samenwerken met onze belangrijke regionale partner Bergen 
op Zoom. Als gemeente hebben we dus een enorme lobbyfunctie. Verder willen we niet alleen een 
logistieke hotspot zijn en zullen ons meer moeten richten op de industrietakken zoals technisch 
gerichte maintenance, maakindustrie, start-ups om een paar voorbeelden te noemen. Deze zullen 
middels ons groeiend MBO en HBO onderwijs met elkaar in verbinding moeten worden gebracht. 
Voorbeeld hiervan is de invulling van Stageplekken. 
Wij vragen aan het College: 

- Voortdurend in gesprek te zijn met gremia zoals: Rewin, BOM, VNO NCW, SER. 

- Daarnaast de lobbyfunctie mobiliteit vol in te zetten richting Den Haag met betrekking tot komst 
snellere treinen naar België, Frankrijk. De spoorverbinding met Zeeland zal einde van dit 
kalenderjaar al sneller en geïntensiveerd worden en dat is heel positief. 

 
Economisch gezien ligt er een mooie opgave op het Leisurepark en Designer Outlet waar op niet 
al te lange termijn 3 miljoen mensen per jaar een bezoek zullen brengen aan dit gebied. Een 
gouden kans voor onze stad! Wij vragen aan het College: 

- Niet alleen te faciliteren maar ook mede initiatieven ontplooien en met elkaar op te trekken. Op 
korte termijn zouden wij graag een volledige gebiedsvisie willen zien van dit gebied. In het 
verleden is al meermaals gekeken naar een goede wisselwerking tussen de Designer Outlet, 
Leisurepark en de binnenstad. Nu het gebied dermate groeiende is vragen wij het College 



 

 

opnieuw te kijken (met de ondernemers in dit gebied) naar een mooie creatieve verbinding met 
onze binnenstad zodat het elkaar zal versterken. 

- Het tweede gebied dat we willen benoemen is de binnenstad. We zien de contouren veranderen 
maar dat is ook een weg van de lange adem. Veel voormalige detailhandel krijgt een andere 
functie en daar zullen we permanent op in moeten spelen. Een doordachte transformatie van de 
binnenstad naar hergebruik van panden c.q. wonen. Ook daarbij vragen wij het College het niet 
alleen aan de vrije markt over te laten maar zelf ook actief te zijn in; gesprekken met 
projectontwikkelaars over inrichting en keuzes, inzetten op mogelijkheden voor herinrichting 
leegstaande of verouderde panden die ondanks dat ze in privé- eigendom zijn hier de eigenaars 
proberen in beweging te krijgen. 

- In en na coronatijd blijft het van belang raad breed op te trekken met de ondernemers, hen te 
ondersteunen waar mogelijk en samen te streven naar een toekomstig bestendige 
stadsinrichting waarbij uiteraard ook een verbinding moet zijn tussen de afzonderlijke stadsdelen 
zowel stedenbouwkundig als op gebied van infrastructuur. 

 
 
6. Een actief en creatief Roosendaal 
Zowel cultuur als sport moet voor iedereen toegankelijk zijn. Jong, oud, mensen met of zonder een 
beperking. Wij als VVD zijn trots op onze cultuursector. Van culturele evenementen zoals carnaval, 
wat helaas dit jaar niet door kon gaan, tot aan podiumkunsten. Een rijke cultuurhistorie en erfgoed 
heeft Roosendaal en een goed gevulde evenementenkalender als de maatregelen het weer 
toelaten. In deze coronacrisis hebben we allemaal nog meer meegekregen dat actief zijn en 
gezond leven belangrijk is voor de gezondheid. Ook op het gebied van sport en actief leven staat 
Roosendaal op de kaart, maar dat kan altijd nóg beter. 

- We hebben goede sportfaciliteiten. De VVD vindt dat we hier gebruik van moeten maken om te 
investeren in breedte -en topsport en roepen het College op dit ook echt te doen. 

- Ook straks mooie uitdagingen op Stadsoevers met nieuwe evenementenhal en urban sports 
park. Wat betreft de Skatebaan zouden we graag willen dat deze bij de inrichting vooraan in het 
schema zit, temeer om jongeren het vooral in deze tijd extra nodig hebben. Wij hebben 
begrepen dat dit nu vertraagd zou zijn! 

- We zouden ook zeker graag zien dat bijvoorbeeld voetbal weer op een echt hoog niveau 
gespeeld gaat worden in Roosendaal. Mensen komen in aanraking met een sport, vaak door de 
media (zie: TV) of door evenementen in de buurt. 

- De VVD is ook een voorstander ervan om meer topsportevenementen naar Roosendaal te 
halen, zoals het EK Parasporten. 

- Daarnaast zijn voorbeelden als een etappe in een wielerwedstrijd of andere sporten natuurlijk 
ook fantastische mogelijkheden om Roosendaal als sportstad nog meer op de kaart zetten. Wij 
vragen het College in gesprek te gaan met buurgemeentes om meer kansen te creëren deze 
evenementen daadwerkelijk binnen te halen.  

- Conclusie, om meer evenementen of dit nou op cultureel of sportief gebied is wil de VVD dat we 
de regeldruk moeten verminderen om aantrekkelijke evenementen naar onze gemeente toe te 
halen, met natuurlijk rekening houdende dat er geen hinder of overlast voor de omwonenden is. 
Niet alleen een faciliterende maar ook een initiërende rol. 

 


