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Aan de raadsleden van de Gemeente Roosendaal 

 
 

contactpersoon : I.M. Raaijmakers Roosendaal : 01-04-2019 

telefoonnummer : 14 0165 ons zaaknummer : 162575 

onderwerp : Start Denktank Water uw kenmerk :  

  bijlage(n) : - 

 
Geachte Raadsleden, 
 
Met deze brief wil ik u graag informeren over de start Denktank Water.  

 

Behoeft aan hulp van inwoners bij een uitdagend vraagstuk 

Enkele maanden geleden is besloten om een Denktank Water op te richten. Vanuit  het bestuur was de 

behoefte om betrokken burgers te betrekken bij de (toekomstige) waterproblematiek in Roosendaal. Naar 

aanleiding van deze behoefte heb ik via een videoboodschap op LinkedIn en een oproep in de Bode, 

Roosendalers gevraagd zich aan te melden voor deze denktank. Op deze oproepen kwamen 15 

enthousiaste reacties en op 20 februari vond de eerste bijeenkomst plaats in het Milieu Educatief Centrum. 

 

Wat wordt de taak van de Denktank Water 

De Denktank Water heeft als taak de Gemeente Roosendaal gevraagd en ongevraagd van advies te 

voorzien voor het oplossen van de huidige en mogelijk toekomstige wateroverlast in de Gemeente 

Roosendaal ten gevolge van de klimaatverandering. De bedoeling is dat de leden op regelmatige basis, 

ongeveer een keer per 2 maanden, samenkomen om bepaalde thema’s te behandelen. De volgende 

bijeenkomst staat gepland voor 10 april. Dan gaat de groep ook aan de slag met een concreet onderwerp, 

de wijk Burgerhout. 

 

Voordelen voor de Gemeente 

De gemeente heeft met deze Denktank meer toegang tot kennis met betrekking tot dit vraagstuk. Een ander 

voordeel is, dat het gaat om inwoners van Roosendaal, wat een grote participatieve bijdrage levert. 

 

Communicatie 

Wanneer nodig communiceren we over de activiteiten van de Denktank Water. We houden de raad 

periodiek op de hoogte als daar aanleiding voor is. 

 

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

 
Hoogachtend, 
Wethouder Beheer openbare ruimte 
 
 
 
 
 
I.M. Raaijmakers MSc. RC 
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