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De fractie heeft de volgende vragen:

Geachte voorzitter,

In Roosendaal zijn in 2009 en 2015 een tweetal gedenkbossen in gebruik genomen. Idee hierbij is om 
voor een bepaald bedrag per jaar een boom te kunnen adopteren ter gelegenheid van bijvoorbeeld 
het overlijden van een dierbaar persoon of de geboorte van een kind. Bij plaatsen van zo’n boom 
wordt een gedenkplaatje geplaatst waardoor het herdenken nog een mooier element wordt.

Ook in Wouw en Nispen zijn acties in gang gezet om een soortgelijk bos te ontwikkelen. Deze 
initiatieven zijn nog in ontwikkeling, overigens niet in samenwerking met de speciaal hiervoor in het 
leven geroepen Stichting Gedenkbos uit Roosendaal, maar worden opgezet door lokale 
initiatiefnemers. De stichting beheert en onderhoudt het bos in Roosendaal dat door de gemeente 
beschikbaar is gesteld.

De behoefte is anno 2020 nog evenredig hoog, voor een bos dat voor veel mensen in en om 
Roosendaal, een extra bron van herdenken kan zijn. Beide genoemde bossen zitten aan hun 
maximale capaciteit en uitbreiding is zeer wenselijk.

Hierover hebben de Roosendaalse Lijst en de VVD een aantal vragen voor het college.

1. Bent u op de hoogte van deze situatie, zijnde deze behoefte om meer gedenkbomen en -bos in 
en om Roosendaal te creëren?

2. Bent u genegen om te onderzoeken of uitbreiding van een gedenkbos, al dan niet rondom 
eerder beschikbaar gestelde grond, mogelijk kan worden gemaakt?

3. Zo ja, welke maatregelen heeft u voor ogen en wanneer denkt u goede stappen in die richting 
te kunnen zetten en zo nee, waarom niet?

4. Indien een gedenkbos niet haalbaar is; Welke alternatieven ziet u voor zich om aan de 
behoeften om te gedenken te voldoen in Roosendaal en haar dorpen?

Namens de fracties, 

Roosendaalse Lijst, Peter Raijmaekers 
VVD, Sanneke Vermeulen



Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. Ja, wij zijn op de hoogte met het bestaan van die behoefte.
2. Nee. De mogelijkheden zijn uitvoerig onderzocht door de Stichting Gedenkbos Roosendaal. Bij 

de oplevering van gedenkbos fase II hebben zij de blijvende behoefte besproken met 
Gemeente Roosendaal en Natuurmonumenten (eigenaar van Visdonk). De Stichting gaf toen 
aan geen fase III bos meer te willen organiseren. Natuurmonumenten wilde wel laanherstel 
mogelijk maken met gedenkbomen en heeft hieruit geleerd dat de organisatorische component 
op de lange duur niet bij hun doelstelling past. De Stichting Gedenkbos Roosendaal heeft 
gezocht naar nieuwe bestuursleden. Die zijn tot op heden niet te vinden. Ook hebben ze 
initiatiefnemers in Nispen en Wouw gesproken. Daaruit kwam tot op heden geen concreet 
voorstel voort. De ervaring wijst uit dat de administratieve lasten en nazorg groot zijn. De 
Stichting constateert dat het mogelijk niet zal lukken om de formule van gedenkbos voort te 
zetten.

3. De Stichting heeft aangegeven zelf geen fase III meer op te pakken en ze heeft veel energie 
gestoken in het enthousiasmeren van andere partijen. Kansrijke initiatieven zullen wij zo 
mogelijk ondersteunen.

4. Er zijn vele mogelijkheden om te voorzien in de behoefte aan gedenken. Op voorhand zien wij 
dit niet als een gemeentelijke taak. Bomen/bossen planten past om meerdere redenen in het 
tijdbeeld. Wij zien daarom wel perspectief in bosaanleg zonder individueel toegewezen bomen.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Toine Theunis


