
Gemeenteraad 
Gemeente Roosendaal 
 

 

 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Tijdens het presidium van 27 januari 2021 zijn de fractievoorzitters geïnformeerd over de stand van 
zaken rondom de vuurwerkoverlast in o.a. Langdonk en de acties die hieruit voortkomen. Met deze 
brief informeren wij uw over de stappen die worden gezet om te komen tot een integrale wijkaanpak 
voor de langere termijn.  

De vuurwerkoverlast is voor de burgemeester aanleiding geweest om contact op te nemen met het 
ministerie van BZK. In contact met het ministerie heeft de burgemeester, namens het college, de 
ambitie uitgesproken om te komen tot een integrale aanpak op het gebied van leefbaarheid en 
veiligheid voor de wijken Langdonk, Kalsdonk, Kroeven en Westrand als onderdeel van het landelijk 
Interbestuurlijk programma leefbaarheid en veiligheid. 

Op 29 januari 2021 is een ambtelijke vertegenwoordiging van het ministerie van BZK op werkbezoek 
geweest om de wijk Langdonk te bekijken. Vanuit perspectief van gemeente en woningcorporatie 
Alwel is het ministerie deelgenoot gemaakt van de ervaren problematiek in wijken met veel 
corporatiebezit en de opgaven in Langdonk specifiek. Concreet heeft dit werkbezoek geleid tot een 
financiële bijdrage van het ministerie om te komen tot een zogenoemde impactanalyse van de wijk 
Langdonk. Deze impactanalyse komt tot stand in drie fasen, zoals hieronder afgebeeld: 

 

contactpersoon : Sabina de Bruijn Roosendaal : 12 maart 2021 
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De impactanalyse geeft inzicht in de effectiviteit van bestaande en nieuwe maatregelen en 
interventies. Op deze wijze ontstaat een afwegingskader om te komen tot een integrale wijkaanpak, 
bestaande uit een samenhangend pakket aan maatregelen vanuit het fysieke en sociale domein. Ook 
biedt dit kansen om de beweging in gang te zetten van repressie naar preventie vanuit het 
veiligheidsdomein.  

Met deze integrale wijkaanpak voor de wijken Kalsdonk, Kroeven en Westrand in navolging van 
Langdonk, sorteert het college voor op het doen van een aanvraag op het Volkshuisvestingsfonds. De 
subsidieregeling wordt naar verwachting in het tweede kwartaal gepubliceerd. We onderhouden 
hierover nauwe contacten met het ministerie.  

Wij kunnen u in de maand mei nader informeren over de resultaten van de impactanalyse in 
Langdonk. We bieden aan om met de gemeenteraad een bezoek te brengen aan de wijk Langdonk en 
een toelichting te geven op de mogelijke maatregelen vanuit de impactanalyse, uiteraard met in 
achtneming van de dan geldende Coronamaatregelen.  

Wij vertrouwen er op u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.  

Hoogachtend, 
Namens het college, 

 

Inge Raaijmakers     Han van Midden 
Wethouder Vitale wijken en dorpen   Burgemeester van Roosendaal 


