
 

 
INSPRAAK 

                                       
 

Datum:    12 oktober 2017  
Aanvang: 19.30 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 deze raadsavond 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 deze raadsavond 
deel te nemen, als inspreker of als toehoorder op de publieke tribune.  
________________________________________________________________________________ 
 
Raadsmededeling Vaststellen grondprijzen en ambtelijke toetsing welstandsnota in Plan de 
Hoogt (voorheen Bulkstraat) 
_________________________________________________________________________________ 
 

De raad heeft in het verleden verzocht om voor de Bulkstraat te Wouw een zo vrij mogelijk 
bestemmingsplan te ontwikkelen. Die lijn wordt nu doorgetrokken in het proces van het bouwen 
van de woningen en het bebouwen van de woon-werkkavels. 
Het plan gebied heeft inmiddels de naam De Hoogt gekregen, vernoemd naar de boerderij die 
daar in het verleden heeft gestaan. De raad wordt geïnformeerd over de ambtelijke toetsing aan 
de welstandscriteria. 
 

Inspreker: de heer S. Dekkers 
________________________________________________________________________________ 
 
Eigenstandige motie VVD – Maak Roosendaal toegankelijk voor iedereen 
_________________________________________________________________________________ 
 

Met deze motie wordt het college verzocht om: 
1. aan de slag te gaan met het VN-Verdrag door voor de jaarwisseling te komen met een 
overzicht van wat we al doen op dit vlak gekoppeld aan een actieplan waarin door middel van 
speerpunten en thema's prioriteiten worden aangegeven over de wijze waarop Roosendaal de 
komende jaren expliciet uitvoering geeft aan het VN-Verdrag. 
2. Vanaf 1 januari 2018 in nota's en raadsvoorstellen tijdelijk voor een periode van 3 jaar een 
paragraaf 'inclusief beleid' op te nemen. (Net als andere gemeenten in de regio en in de rest van 
het land is de gemeente Roosendaal per 1 juli overgegaan naar een nieuwe vorm van 
huishoudelijke hulp op basis van het ondersteuningsplan.)  
 
Insprekers: de heer Lanooy (voorzitter) namens RoGeP 
 
 
 
 

 
 
 
 
Voor meer informatie kun u contact opnemen met de raadsgriffie, telefoon: 0165 579 277 of mail: 
griffie@roosendaal.nl.  
 

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.  
 


