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Datum:  28 maart 2022 
Onderwerp: Toelating leden gemeenteraad 
 
 
De raad van de gemeente Roosendaal 
 
gehoord het rapport van de commissie van onderzoek betreffende de geloofsbrieven 

van de op 21 maart 2022 tot lid van de gemeenteraad benoemd verklaarden;  
 

 

overwegende, dat deze commissie de stukken heeft onderzocht en in orde bevonden;  
 
 

 

gelet op artikel V 4 en V 12 van de Kieswet;  
 
 

 

besluit: toe te laten als lid van de gemeenteraad: 
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  van der Bijl, M. (Martin) (m) , wonende te Roosendaal 
 Bozkurt, S. (Selda) (v) , wonende te Roosendaal 
 van Broekhoven, R.G.J. (René) (m) , wonende te Roosendaal 
 Brouwers, W.C.H. (Wilbert) (m) , wonende te Roosendaal 
 van Dorst, J.C.J.M. (Sjef) (m) , wonende te Roosendaal 
 El Azzouzi, N. (Naima) (v) , wonende te Roosendaal 
 van Gestel, A. (Arwen) (m) , wonende te Roosendaal 
 van Ginderen, M.A.C.M. J. (René) (m) , wonende te Roosendaal 
 Hamans, A.S. (Sebastiaan) (m) , wonende te Roosendaal 
 Heeren, J.F.A. (Jos) (m) , wonende te Roosendaal 
 Jochems, A.C.P.M. (Toon) (m) , wonende te Wouw 
 Klaver, P.R. (Paul) (m) , wonende te Roosendaal 
 Koenraad, C.F.G.R. (Klaar) (v) , wonende te Roosendaal 
 van Leerzem, C.S.A. , wonende te Roosendaal 
 Van Looveren, S.J.C.M. (Stijn) (m) , wonende te Wouwse Plantage 
 Machielsen, M.G.A. (Richard) (m) , wonende te Roosendaal 
 Mediani, C. (Chahira) (v) , wonende te Roosendaal 
 Nefs, M. (Menno) (m) , wonende te Roosendaal 
 van Oosterbosch, G.J.H.M. (Gert-Jan) (m) , wonende te Roosendaal 
 Peters, F. (Femke) (v) , wonende te Roosendaal 
 Raaijmakers, I.M. (Inge) (v) , wonende te Roosendaal 
 Raggers, K.A. (Alex) (m) , wonende te Roosendaal 
 Raijmaekers, P.L.F. (Peter) (m) , wonende te Roosendaal 
 de Regt, E.J.C. (Eric) (m) , wonende te Wouw 
 Roeken, D.C.M. (Nicole) (v) , wonende te Nispen 
 Roks, F.A.C. (Frank) (m) , wonende te Roosendaal 
 Rommens, B. (Björn) (m) , wonende te Roosendaal 
 Schillemans, M.C.M. (Marco) (m) , wonende te Nispen 
 van der Star-Deijkers, E.G.A. (Evelien) (v) , wonende te Roosendaal 
 Taher, B. (Bejar) (m) , wonende te Roosendaal 
 Verbeek, M.W.C. (Martijn) (m) , wonende te Roosendaal 
 Vermeulen, S.M.J. (Sanneke) (v) , wonende te Roosendaal 
 Verstraten, C.F.J. (Kees) (m) , wonende te Roosendaal 
 Wezenbeek, J.J.M.M. (Jac) (m) , wonende te Roosendaal 
 van Zalinge, G.A. (Gerard) (m) , wonende te Roosendaal 

 
 

 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 maart 2022 

 
 
De griffier, 
 
 
 
 
 
E. van der Mark 

 
 
 De voorzitter, 
 
 
 
 
 
J.M. van Midden  
           

  

 


