
 

 
BEELDVORMENDE RAADSBIJEENKOMST 

                                       
Datum:    7 januari 2016  
Aanvang: 19.00 uur 
Vergaderplaats:  Raadszaal, Oude Raadhuis aan de Markt te Roosendaal  
_________________________________________________________________________________ 
 

De gemeenteraad wil graag goede besluiten nemen voor Roosendaal. Om dat te kunnen, is het  
belangrijk dat raadsleden voldoende informatie hebben over voorstellen van het college. 
 
In de beeldvormende raadsbijeenkomst kunnen raadsleden zich nader laten informeren over mogelijke 
gevolgen van deze voorstellen voor burgers. 
Inwoners en maatschappelijke organisaties zijn dan ook van harte uitgenodigd om aan de bijeenkomst 
deel te nemen, als inspreker of als toehoorder op de publieke tribune.  
 
Insprekers kunnen zich tot uiterlijk 5 januari 2016 12.00 uur melden bij de raadsgriffie 
 (telefoon: 0165 579 277 of mail: griffie@roosendaal.nl).  
 
Indien er geen insprekers aangemeld zijn, vervalt de beeldvormende raadsbijeenkomst. De 
raadsavond start dan om 19.30 uur.  
________________________________________________________________________________ 
 
Raadsvoorstel 
_________________________________________________________________________________ 
 
O1 Voortgangsrapportage Vitale wijken en dorpen 
Vitale wijken en dorpen is een van de hoofdthema’s uit de “Bestuursovereenkomst 2014-2018 Werken 
aan een evenwichtig Roosendaal. Op dit thema zet de gemeente de lijn voort die de afgelopen jaren is 
ingezet. In deze lijn is steeds meer ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving en voor participatie. 
Over de voortgang van diverse projecten wordt de raad geïnformeerd. Daarnaast is er ook al in een van 
de aangekondigde projecten (dialoogronde Vitaal Roosendaal) in dialoog met inwoners en partners een 
aantal vitaliteitsacties geformuleerd. Acties waaraan wij ook als gemeente willen bijdragen. Steeds is 
daarbij sprake van acties die bijdragen aan de vitaliteit van een wijk of dorp en is er een goed 
gezamenlijke plan en inspanning.Tot slot en zeker zo belangrijk: we doen het samen. Vaak zijn inwoners 
of partners de trekker van een vitaliteitsactie. De raad wordt voorgesteld hiervoor een krediet beschikbaar 
te stellen. 
 
Inspreker: dhr. K. Kraak namens bewonersplatform Burgerhout 
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De vergaderingen zijn live en achteraf te bekijken via uw computer of tablet via 
www.raad.roosendaal.nl. Op deze website van de gemeenteraad vindt u ook de agenda en 
vergaderstukken. De stukken liggen ook ter inzage bij de informatiebalie van het stadskantoor.  
 


