
 
 
 

 
INSPRAAK 

 
Datum:   19 januari 2023  
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.  
________________________________________________________________________________ 
 
ZEEPKIST 
_________________________________________________________________________________ 
 

1. De heer Wendell namens CPO-ajeto maakt gebruik van de zeepkist. Zijn onderwerp gaat 
over de CPO vereniging “CPO AJETO”, die begin dit jaar formeel is opgericht en als doel 
heeft het realiseren van een laagbouw, levensbestendig  en duurzaam buurtje in 
Roosendaal, vooral ten behoeve ouderen.  

2. De heer Rademakers maakt gebruik van de zeepkist. Zijn onderwerp gaat over het gebruik 
van drugs, sigaretten en vapes onder jongeren. 

___________________________________________________________________________________ 
 
Raadsmededeling centrumontwikkeling Nispen 
___________________________________________________________________________________ 
 
In juli 2022 is de raad geïnformeerd over de diverse ontwikkelingen (hogere rentelasten, stijging 
bouwkosten) van de voorgenomen verbouwing van de Maria Hemelvaartkerk te Nispen tot 
multifunctioneel gebouw. En dat deze niet meer gerealiseerd kunnen worden binnen de financiële 
randvoorwaarden die de raad in de Kadernota 2022 heeft gesteld. Nader onderzocht zou worden of 
het project binnen de randvoorwaarden van de kadernota kan worden vervolgd of dat nieuwe 
(financiële) kaders nodig zijn. Over de uitkomsten van dit onderzoek en de te nemen vervolgstappen 
wordt de raad nu geïnformeerd. 
 
Insprekers: Mevrouw Claudia Langenberg namens Bewonersplatform Nispen 
 Mevrouw Elly de Regt namens Locatiebestuur Heilige Maria Hemelvaartkerk Nispen 
 Mevrouw Mariska Wagemakers namens Stichting Open Lucht Theater Nispen 

De heer Wilbert Dam namens Medezeggenschapsraad basisschool “De Linde” 
De heer Giel van Wezel namens Vereniging #B(eh)ouwt Nispense Jongeren 
De heer Frank Kerstens namens stichting Dorpshuis Nisipa en Wit-Gele Kruis 

 
 
 
 
 
 

 



_________________________________________________________________________________ 
 
Raadsmededeling Specifieke Uitkering Impuls jongerencultuur 
_________________________________________________________________________________ 
 
De raad wordt met deze raadsmededeling op de hoogte gebracht over de inzet van de Specifieke 
Uitkering Impuls Jongerencultuur. 
 
Inspreker:  de heer W. Poldermans namens Jongerenraad Roosendaal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie kun u contact opnemen met de raadsgriffie, telefoon: 0165 579 277 of mail: 
griffie@roosendaal.nl.  
 
 
 
 
 
.  

Tijdens vergaderingen worden beeldopnames gemaakt, die rechtstreeks en achteraf via 
internet (website raad.roosendaal.nl.) te zien zijn. U kunt de vergadering ook buiten beeld 
elders in het gebouw rechtstreeks volgen. 
 
Op de website van de gemeenteraad (raad.roosendaal.nl.) vindt u ook de agenda en 
vergaderstukken.  


