








Geachte gemeenteraad, 
 
Graag informeer ik u over de duurzame maatregelen die wij de afgelopen periode namen in de 
openbare ruimte. De maatregelen hebben betrekking op klimaatadaptatie, circulariteit, 
biodiversiteit, toepassen van biobased materialen en terugdringen CO2-uitstoot. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Inge Raaijmakers 
Wethouder beheer en openbare ruimte 
 



Bijlage 1

Toepassing Roosendaalse praktijk Klimaatadaptatie < CO₂-uitstoot Circulariteit Biodiversiteit Biobased

Dagelijks beheer en onderhoud

Alle buitenploegen zijn voorzien van elektrisch handgereedschap;

Leengereedschap voor burgerparticipatie is elektrisch;

Voor straatreiniging wordt een elektrische streetscooter aangeschaft;

Elektrische stofzuigers (Glutons) in de binnenstad;

Hybride heetwatermachine voor de exotenbestrijding;

Groen vakken aanplanten met verschillende bomen- en platensoorten

Gebruik van kruiden- en bijenmengsels voor grotere biodiversiteit;

Aangesloten bij de Nationale Bijen Strategie;

Inzetten van schapen en Schotse Hooglanders binnen het maaibeleid;

Introductie Diftar en volgend jaar 1 keer per maand restafval inzamelen;

Bewustwordingsproject “Schoon belonen” 

Gebruik van onbehandelde boom- en afzettingspalen.

Projecten van de Beheerkalender en RO-gerelateerde projecten

Algemeen

Gebruik van dimbare ledverlichting;

Beperken grondtransporten;

Optimaliseren hergebruik materialen;

Alle te leveren betonmaterialen voorzien van 25% hergebruikt materiaal;

Alle te leveren asfalt wordt gemaakt door minimaal 60% hergebruikt materiaal

Stapsgewijs terugdringen CO₂-uitstoot door eisen te stellen aan in te zetten materieel

Parklaan, Piet Heijnstraat en Admiraal Trompstraat

Waterdoorlatende verharding in parkeervakken

Meer groen

Bijna alle materialen worden hergebruikt

Aannemers denken mee en komen met duurzamere oplossingen bij de uitvoering

Fietspad Flaneerdijk

Toepassen van biobased wortelschermen

Meer groen terug na rooien bomen

Toepassen van asfalt met 100% gerecycled materiaal en van asfalt dat 2 keer langer meegaat

Zeer beperkt grondafvoer

Aantal kolken met 32 stuks teruggebracht

Markering wordt uitgevoerd met koud te verwerken materiaal

Kwaliteitsslag fietspaden

Toepassen Lage Energie Asfalt Beton in onderlagen

Chromietdijk 01, 03 en 04

Toepassen cementloze graselementen

Aanleg water bufferend systeem

Centrumring

Vergroening door taxushagen en blokbomen

Realisatie van extra berging in de verharding bij extreme regenbuien

Bij Emile van Loonpark in geval van extreme buien, water afvoeren naar vijvers van het park

Herinrichting Nieuwe Markt

Realisatie van 200 m3 ondergrondse waterberging

Realisatie van 2000 m3 bovengrondse waterberging in het midden van het plein

Aanbrengen van 9 groeneilanden

Aanloopstraten

Aanbrengen van 4 groeneilanden

Van Eedenlaan en Couperuslaan

Gebruik van 5.000 m2 cementvrije klinkers

Wouwseweg

Vergroenen openbare ruimte door meer groen en minder verharding

Project 't Zand

Opvang van regenwater in plaats van afvoer

Rucphensebaan

Aanleg infiltratieriool zodat riool in de ondergrond loopt

Norbartlaan

Aanleg verlaagd speelterrein voor opvang van regenwater bij extreme regenval

Burgemeester Coenenpark

Vervangen oeverbescherming door materialen van gerecycled plastic

Stadsoevers (West en Vlietpark)

Energietransitie door aanleg smart Climate Grid

Herbestemming/gebruik van bestaande gebouwen

Transformeren groot deel verhard gebied tot een groene oase

Openbare ruimte slim ontworpen die rekening houdt met zware buien 

Gebruik van wadi's 

Bewustwording van (toekomstige) bewoners en betreders wijk door zichtbare maatregelen

Uitbreiding Zwaaikom


