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De fractie heeft de volgende vragen:

Geachte voorzitter,

"De wijk Langdonk is ook onze zotg, aldus woningcorporatie Alwel". Met deze quote opende deze

week een artikel in BN DeStem over de Roosendaalse wijk Langdonk.

Helaas staat Alwel daar niet alleen in. Ook de gemeente, samen met instellingen op het gebied van

wonen-welzijn-wijken en de politie maken zich flinke zorgen. En dat geldt ook voor veel inwoners zelf;

ze voelen zich gewoon niet meer veilig in hun eigen wijk. Deze zorg wordt versterkt door cijfers die de

politie onlangs over 2019 ons verstrekte. Op het gebied van overlast, onveiligheid(sgevoel),

intimidaties, vuun¡rerk en ergernissen scoort de wijk op bijna alle onderdelen erg negatief en meestal

slechter dan de andere wijken en dorpen in onze gemeente.

Natuurlijk was al veel langer bekend dat Langdonk geen florerende wijk was/is (ook eerdere jaren

scoorde de wijk niet best), maar het lijkt nu toch echt tijd voor een stevige integrale aanpak in de strijd

tegen de verloedering en verdere verpaupering. Gelukkig gebeurt er al het nodige en wordt ook in het

krantenartikelvan BN DeStem, waarmee wij begonnen in de aanhef, vermeld dat vele betrokken

instellingen rond de tafel gaan.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft over deze problematiek enkele vragen.

Op welke termijn gaan de betrokken partijen samen rond de tafel met als onderwerp de

problemen in Langdonk en over welke partijen hebben we het dan precies?

Wat gaan/kunnen de betrokken partijen betekenen en doen voor de wijk en op welke termijn?

Graag een opsomming per partijen hun mogelijke rol?

ln het kader van de portefeuille Veiligheid (burgemeester) en de portefeuilles Vitale Wijken &

Dorpen en onderhoud buitenruimte (wethouder Raaijmakers) ligt er ook bij ons College een

flinke uitdaging. Wat kunnen we concreet venruachten op dit gebied vanuit ons College in deze

wijk?
De problemen in de wijk waren al langer bekend en er gebeurt natuurlijk al het nodige om deze

het hoofd te bieden. Kunt u hier een beeld van schetsen: wie is al actief, op welk gebied en wat

zijn tot op heden de geboekte resultaten?

Namens de fractie van Roosendaalse lijst,

Eric de Regt
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Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. Op welke termijn gaan de betrokken partijen samen rond de tafel met als ondenarerp de
problemen in Langdonk en over welke partijen hebben we het dan precies?

ln Langdonk werken diverse partijen al geruime tijd met elkaar integraal met elkaar samen in om de
leefbaarheid en veiligheid in de wijk Langdonk te bevorderen. Wij vinden het dan van belang
allereerst op te merken dat noch de gemeente noch de partners met wie wij in de wijk samenwerken
zich herkennen in het beeld dat in het krantenartikel wordt geschetst. ln de wijk zijn zeker uitdagingen
aan te gaan, maar het artikel behoeft enige nuancering.

ln Langdonk wordt al enkele jaren constructief samengewerkt tussen de gemeente vanuit diverse
disciplines, Alwel, Wijzijn Traverse, het Opbouwwerk, politie en diverse actieve bewonersgroepen
zoals buurtpreventisten en de werkgroep Schoon Langdonk. ledere partijdoet dit op basis van de
rollen en taken die zij in de wijk hebben. Met de Broedplaats als ontmoetingsplek voor bewoners,
bewonersgroepen en professionals. Dit is tevens de plek waar bewoners gemakkelijk hun signalen
over mogelijke misstanden kwijt kunnen en waarop vervolgens actie kan worden ondernomen door de
diverse betrokken instellingen. Daar waar mogelijk komen gemeente en Alwel actief achter de
voordeur om overlast aan te pakken.

Daarnaast is in de themabijeenkomst voor de gemeenteraden van Roosendaal en Bergen op Zoom,
met als onderwerp de Drugsmonitor 2018, al aangekondigd dat Langdonk extra aandacht zal krijgen
Dit betekent concreet een intensivering van de bestaande inzet en samenwerking om een integrale
wijkaanpak vorm te geven. Ook de rol van de woningbouwcorporatie is hierin van belang,
bijvoorbeeld de wijksamenstelling in relatie tot de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Alwel heeft
aangegeven bezig te zijn met plannen voor herstructurering van de wijk. De gemeente zal daarop
aanhaken door samen met inwoners en Alwel te kijken naar de inrichting van de openbare ruimte.

2. Wat gaan/kunnen de betrokken partijen betekenen en doen voor de wijk en op welke
termijn? Graag een opsomming per partij en hun mogelijke rol?

Elke partij werkt vanuit de eigen expertise. WijZijn Traverse is verantwoordelijk voor de inzet van
maatschappelijk werk en opbouwwerk. De politie en gemeentelijke Boa's zijn verantwoordelijk voor de
handhaving van de openbare orde en veiligheid etc. Het gaat om het gezamenlijk leveren van
maatwerk door alle partijen. Gezien de grote hoeveelheid activiteiten, is het lastig om een uitputtend
overzicht te geven van alle activiteiten.

Belangrijker vinden wij dat de diverse partijen elkaar goed weten te vinden en gezamenlijk werken
aan de vraagstukken in de wijk. De afgelopen jaren is met name in die samenwerking geïnvesteerd
waardoor er nu korte lijntjes zijn tussen professionals onderling en tussen professionals en betrokken
inwoners. Zo kan er snel en effectief geschakeld kan worden als dat nodig is en er bij alle partijen
voldoende vertrouwen is in de samenwerking..

3. ln het kader van de portefeuille Veiligheid (burgemeester) en de portefeuilles Vitale Wijken
& Dorpen en onderhoud buitenruimte (wethouder Raaijmakers) ligt er ook bij ons Gollege een
flinke uitdaging. Wat kunnen we concreet verwachten op dit gebied vanuit ons College in deze
wijk?

Het college wil de bestaande inzet en samenwerking intensiveren om integraal de wijk verder aan te
pakken. ln antwoord 1 zijnwij hier op in gegaan. We willen dit vooral samen met bewoners,
woningbouwcorporatie en andere partners oppakken. Zijweten als beste wat nodig is. Thans kiezen
we voor een preventieve (meer naar de voorkant) aanpak dan voor een repressieve aanpak zoals in
het verleden. ln de toekomst zullen wij ook kijken of we via Roosendaal Spreekt, Roosendaal Doet
samen met partners en inwoners kunnen komen tot een gedragen wijkagenda.



Op dit moment is dat nog te vroeg omdat de pilot Burgerhout nog niet is gestart. Desondanks zijn wij

graag bereid raadsleden nader kennis te laten maken met wat er in de wijk al gebeurt door de diverse

bewonersgroepen en maatschappelijke partners.

4. De problemen in de wijk waren al langer bekend en er gebeurt natuurlijk al het nodige om

deze het hoofd te bieden. Kunt u hier een beeld van schetsen: wie is al actief, op welk gebied

en wat zijn tot op heden de geboekte resultaten?

Zie de antwoorden op de vragen 1 en 3.

Enkele geboekte resultaten zijn: ln het najaar van 2019 is de overlast op het parkeerterrein

Lindenburg aangepakt. Ook is fors geÏnvesteerd op diverse multiprobleemgezinnen en op vandalisme

en vuunruerkoverlast. Dat zijn repressieve maatregelen die snel effect (kunnen) sorteren. Belangrijker

zijn de preventieve maatregelen waarvan het effect op de langere termijn merkbaar zal zi4n. Zo

worden de buurtpreventisten van Langdonk op korte termijn getraind te kijken met een

ondermijningsbril. Daardoor zullen zij beter in staat zijn de politie te informeren over verdachte

situaties. Straathoekwerkers sporen kwetsbare jongeren op en zorgen ervoor dat zij de juiste hulp

gaan krijgen.

Wij vertrouwen er op u hiermede voldoende te hebben geÏnformeerd

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van

De secretaris,




