
 
 
 

 
 

INSPRAAK 
                                      
 
 

Datum:   9 maart 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 Helmich maakt gebruik van de zeepkist. Zijn onderwerp gaat over de werkwijze van 
de publieksbalie. 

___________________________________________________________________________________ 
 
Raadsvoorstel Toepassen coördinatieregeling t.b.v. vestiging Cloetta 
_________________________________________________________________________________ 
 
Voorgesteld wordt om ten behoeve van de mogelijke vestiging van Cloetta op De Meeten 2 de 
zogenaamde coördinatieregeling (artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening) toe te passen. De 
coördinatieregeling is een instrument om verschillende procedures die noodzakelijk zijn voor 
vergunningverlening gelijktijdig met het bestemmingsplan te doorlopen. Hiervoor wordt de raad 
voorgesteld te besluiten om de coördinatieregeling toe te passen. 
 
Insprekers:  Bewoner van Laagveld 
 Dhr. Jansen namens Aktiecomité De Meeten II 
_________________________________________________________________________________ 
 
Raadsmededeling Doorontwikkelen Openluchttheater Vrouwenhof 
_________________________________________________________________________________ 
 
De raad  wordt via deze raadsmededeling in kennisgesteld van de stand van zaken met betrekking tot 
gebruik Openluchttheater Vrouwenhof op korte en lange termijn. 
 
Insprekers:  Dhr. Priem als burger en als voormalig voorzitter van de toenmalige stichting. 
  Mw. Van der Plas  
 
 
 
 

 



_________________________________________________________________________________ 
 
Raadsmededeling Jaarverslag Regionaal Bureau Leren 2021-2022 
_________________________________________________________________________________ 
 
Met deze raadsmededeling kan de raad kennisnemen van het jaarverslag Regionaal Bureau Leren 
West-Brabant 2021-2022. 
 
Inspreker: dhr. N. van den Berg namens de 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.  


