
Agendapunt 6a 
Motie 4. 

Werk maken van woningbouw voor jonge gezinnen en ouderen in Wouw 
 
De raad van de gemeente Roosendaal, in vergadering bijeen op 24 oktober 2019 en gehoord 

hebbende de beraadslagingen over raadsvoorstel Aanvullend Krediet IKC De Stappen in combinatie 

met Vragen Roosendaalse Lijst en PvdA – Geerhoekgebied Wouw en Vragen SP, VLP, PvdA –

Ontwikkeling Geerhoekgebied Wouw. 

 

Constaterende dat: 
- Met de realisatie van basisschool De Stappen in Wouw een klein stuk grond vrijkomt, waar 

gewerkt kan worden aan het verbeteren van de leefbaarheid van Wouw;  
- Woningbouw voor huur en koop in Wouw de laatste 20 jaar nagenoeg op slot heeft gezeten 

voor jongeren, jonge gezinnen en ouderen;  
- Recent wel kleine appartementen en vrije kavels zijn vrijgekomen, die niet volledig 

aansluiten bij de behoefte van de doelgroepen ouderen en jonge gezinnen; 
- In Wouw niet veel grond beschikbaar is die deze specifieke woningbehoefte in Wouw in kan 

vullen; 
- Het college heeft aangegeven dat bij het invullen van het vrijgekomen stuk grond binnen het 

Geerhoekgebied zij geen woningbouw wenst te realiseren; 
- Het college voorts heeft aangekondigd een nieuwe Woonagenda te zullen ontwikkelen; 

 
Overwegende dat: 

- Er voor betaalbare koop- en huurwoningen ruimte moet komen in Wouw;  
- Strijp/Geerhoek binnen het Geerhoekgebied een uitstekende kans biedt voor kleinschalige 

ontwikkeling van betaalbare woningen; 
 
Van mening zijnde dat: 

- Bij een nieuwe Woonagenda inwoners moeten worden betrokken bij de samenstelling ervan; 
- Inwoners mee moeten kunnen doen en hun woonwensen dienen te worden verwerkt in de 

Woonagenda, de ontwikkeling van gebiedsvisies en in de uiteindelijke uitwerking daarvan: 
dit door hier een co-creatief proces aan te verbinden; 

 
Draagt het College op: 

1. Om bij het tot stand komen van de nieuwe Woonagenda, de optie van woningbouw aan 
Strijp/Geerhoek binnen het Geerhoekgebied nadrukkelijk te betrekken; 

2. Om inwoners vooraf mee te laten participeren over de inhoudelijke koers van de 
Woonagenda en bij het voorleggen van de Woonagenda aan de gemeenteraad, de raad te 
informeren over dit proces. 

 

En gaat over tot de orde van de vergadering. 

 

Namens, 

VLP, Arwen van Gestel 


