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tekst voor Jac Wezenbeek (600 woorden = ± 5 min.) aangepast 18-5-22, 13.00u 

 

Reactie Vitaal Liberaal op het Ambitie-akkoord 2022-2026 

 

Vitaal Liberaal heeft met belangstelling kennis genomen van het Ambitie Akkoord 2022-

2026. 

Aangezien deze ambities veel verder reiken dan komende raadsperiode, gaan wij er van uit 

dat u een raadsbrede steun nastreeft en dus bereid bent tot serieuze compromissen. Het 

zou ondemocratisch zijn u carte blanche te geven om de verre toekomst van onze 

gemeente te bepalen. Hetzelfde geldt voor de zinssnede ‘Waar nodig passen we eerder 

vastgesteld beleid aan, zodat dit aansluit op de ambities uit dit akkoord’ (hfdst Financien 

en Organisatie, pag. 20, laatste alinea). 

U roept burgers, instellingen en bedrijven op met ideeën te komen om de verschillende 

ambities te kunnen realiseren. Dat klinkt prachtig, maar heeft verschillende valkuilen. Dit 

wekt de verwachting op grote invloed op het gemeentelijk beleid, wat in het verleden bij 

inspraakprocedures al tot grote frustraties heeft geleid. Verder moeten we oog blijven 

houden voor de zwijgende meerderheid en mogen de grootste schreeuwers niet de dienst 

gaan uitmaken. Voordat u serieus aan de slag gaat met deze ‘ideeënbus’ roept Vitaal 

Liberaal u op de externe communicatie eerst goed op order te brengen. 

In ambitie No 2 zegt u ‘Iedereen voelt zich welkom, thuis en veilig. Iedereen heeft gelijke 

kansen en iedereen doet mee’, waarmee u in feite de taak omschrijft van de door ons zo 

gewenste en graag geleverde wethouder GASTVRIJHEID. We blijven beschikbaar. 

Tenslotte zal het u niet verbazen dat Vitaal Liberaal erg teleurgesteld is dat het woord 

‘ouderen’ welgeteld éénmaal voorkomt in dit akkoord.  

.-.-.-.-. 

Wat dat laatste betreft, vragen wij om enkele eenvoudige aanpassingen van het ambitie 

akkoord, waarmee de belangen van ouderen recht worden gedaan. Ik geef u zo dadelijk 

een bijlage met de gewenste aanpassingen. 

.-.-.-.-. 

Over uw ambitie om door te groeien naar 100.000 inwoners wil Vitaal Liberaal 

benadrukken dat kwaliteit belangrijker is dan het inwonertal. Liever een perfecte 

gemeente met 80.000 inwoners, dan een gedrocht met 100.000. 

.-.-.-.-. 
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Onder het hoofdstuk ‘Transities, een groene gemeente’ (pag. 11) meldt u in de vierde 

alinea vast te houden aan maximaal 75 ha grootschalige zonnevelden. Daarvan is intussen 

58 ha gerealiseerd. Vitaal Liberaal roept u op toch nog eens kritisch en creatief te zoeken 

naar mogelijkheden om ook die laatste 17 ha op daken te realiseren. We moeten tenslotte 

zuinig zijn op ons schaarse groene landschap. 

.-.-.-.-. 

 

COMMUNICATIE 

Vrijwel alle ambities staan of vallen met een goede communicatie met de samenleving. Die 

laat nu te wensen over. Bij de inspraak over de gebiedsvisie kwam dat recentelijk weer 

pijnlijk aan het licht toen verontruste burgers boos en gefrustreerd de zaal verlieten. 

Met het verbeteren van de externe communicatie, ziet Vitaal Liberaal ook een uitdaging in 

het verhogen van de belangstelling in de lokale politiek. Graag horen wij hoe deze coalitie 

dit probleem vanuit de gemeente gaat tackelen en specifiek de in onze gemeente zo 

zorgwekkend lage opkomst denkt te verbeteren. 

 .-.-.-.-. 

U gaat op veel fronten de leiding nemen in de regio. In dit verband wijzen wij u op de 

Regio Deal, een samenwerking tussen Rijk en regio om de kracht van de regio te 

versterken. Dat betreft de thema’s wonen, werken en leven, toegespitst op zorg, 

onderwijs, veiligheid en ondernemerschap. Het kabinet stelt deze kabinetsperiode 900 

miljoen euro beschikbaar voor nieuwe Regio Deals. Daarnaast roepen wij u op actief op 

zoek te gaan naar subsidiebronnen bij hogere overheden en de Europese Unie. 

 

Tenslotte zijn wij van Vitaal Liberaal blij dat we een jonge en vooral vitale burgemeester 

hebben. Hij gaat die kwaliteiten hard nodig hebben de komende 4 jaar. Bovenaan zijn 

portefeuille prijkt namelijk: ‘Het Verhaal van Roosendaal’. Welnu, dit akkoord is het 

Verhaal van Roosendaal ! 
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In tweede instantie of later: 

Het akkoord leest als een logisch samenhangend geheel waarbij men de indruk krijgt dat 

er niet zo maar onderdelen uitgehaald kunnen worden. Vitaal Liberaal vraagt zich af wat er 

gebeurt als ambities niet haalbaar blijken. Is er een plan B? Welke evaluatie-momenten 

gaat u inbouwen om plannen in samenspraak met de gemeenteraad aan te passen? 

 

Vitaal Liberaal zou graag zien dat het Ambitie Akkoord 2022-2026 na deze discussie wordt 

aangepast, zodat iedereen kan zien in hoeverre de inbreng van de gemeenteraad is 

verwerkt.  

 

Initiatiefvoorstel: 

Gelet het frustrerend verloop van inspraakprocedures vraagt Vitaal Liberaal het college 

een duidelijk inspraakprotocol op te stellen dat voor elke specifieke situatie tegen het licht 

wordt gehouden en waar nodig aangepast, zodat het voor iedereen duidelijk is: 

- wat er staat te gebeuren 

- waar men nadere informatie kan inwinnen 

- wanneer en hoe men kan inspreken 

- welke invloed men redelijkerwijs mag verwachten 

- en hoe procedure-tijdpad loopt 

In het verlengde hiervan pleit Vitaal Liberaal voor een actieve houding van de overheid bij 

ingrijpende plannen in een bepaald gebied, wat er op neer komt dat burgers binnen een 

bepaalde straal niet alleen via de geijkte kanalen en publicaties maar ook actief met een 

persoonlijk schrijven op de hoogte worden gebracht van ontwikkelingen. 
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Bijlage Vitaal Liberaal 

 

Betreft door Vitaal Liberaal gewenste aanpassingen die recht doen aan de belangen van 

ouderen: 

- Wij verzoeken u daar waar u doelgroepen benoemd steeds ‘ouderen’ toe te voegen.  

- In de eerste alinea van het hoofdstuk ‘Zij aan Zij’ (pag. 3) vragen wij u aan de 

opsomming ‘Denk aan het woningtekort, de grondstoffencrisis, de 

arbeidsmarktcrisis, de klimaat- en energiecrisis en de hoge inflatie.’ Toe te voegen: 

de vergrijzing. 

- In de eerste alinea van het hoofdstuk ‘Iedereen doet mee’ (pag. 14) in de 

opsomming in de zin ‘Deze ongelijkheid is te zien op verschillende gebieden die met 

elkaar samenhangen, zoals onderwijs, werk, inkomen, wonen, sport, welzijn, 

gezondheid en veiligheid.’ Het woord ‘leeftijd’ toe te voegen. 

- En in hetzelfde hoofdstuk in de derde alinea ‘ouderen’ toe te voegen aan 

‘Flexwerkers, zzp’ers, bijstandsgerechtigden en werkenden met een te laag inkomen 

komen in de problemen.’ 

- Onder het hoofdstuk ‘integrale aanpak van veiligheid’ willen wij u vragen toe te 

voegen dat de omgevingsveiligheid nadrukkelijk ook wordt bekeken door de bril van 

ouderen en minder validen. 


