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Nu de schets van de door Roosendaal aangedragen locatie voor het ziekenhuis bekend is gemaakt en
de vestiging van voorkeursrechten wordt toegepast, ontstaan er toch wat vragen van
inwoners. Deze kunnen welticht niet getijk worden beantwoord omdat er nog veel onzekerheden
zijn. Bij het bij de recente berichtgeving gepubliceerde kaartje van de voorkeurstocatie ontbreekt
echter de opmerking dat het hier een schets betreft en niet een definitief ptan. Veet mensen die nu

hun huis witten verkopen of aankopen, zitten daarmee in onzekerheid, ook omtrent de ontstuiting
van eventueel een deel van de Totberg.
De

1.

VlP-fractie stett daarom de votgende vragen aan het cottege
Heeft u de omwonenden in de omgeving van dit gebied rechtstreeks geïnformeerd over de
voorgenomen locatiekeuze, de totate omvang van het gebied en het toepassen van de vestiging
van het voorkeursrecht?

2.

Zijn de getoonde ptannen indicatief voor een mogetijke invutting van het terrein, en zo ja, kunt
u toezeggen dat u voor de ptannen definitief te maken bewoners actief gaat betrekken d.m.v.
bijvoorbeetd een bewonersavond?

3.

lndien de keuze voor het ziekenhuis inderdaad gaat vatten op deze voorkeurslocatie, bent u dan
voornemens om te kijken naar de mogetijkheden voor een eventuete uitbreiding bij het
ziekenhuis van het potitiebureau en de brandweerkazerne? Dit zodat hutpdiensten beter op
etkaar in kunnen spelen?

Namens de fractie van de VLP,

Arwen van Gestel
Witbert Brouwers

Wii beantwoorden uw vraqen als votgt:

Heeft u de omwonenden in de omgeving van dit gebied rechtstreeks geïnformeerd over de
voorgenomen locatiekeuze, de totate omvang van het gebied en het toepassen van de vestiging
van het voorkeursrecht?
Er is nog geen sprake van een voorgenomen locatiekeuze maar van een voordracht van een

mogetijke locatie. ln dit stadium zijn daartoe de eigenaren van de perceten waarop het
voorkeursrecht wordt gevestigd schriftetijk geïnformeerd.

2.

Zijn de getoonde plannen indicatief voor een mogetijke invutling van het terrein, en zo ja, kunt
u toezeggen dat u voor de plannen definitief te maken bewoners actief gaat betrekken d.m.v.
bijvoorbeetd een bewonersavond?
De getoonde schets betreft een mogetijk inbedding die een indicatief karakter heeft. Voordat
sprake zal zijn van een definitieve locatie dienen er nog veel stappen te worden gezet. Op
wetke wijze de omgeving daarbij zat worden betrokken is nu nog niet bekend.

3.

lndien de keuze voor het ziekenhuis inderdaad gaat vatlen op deze voorkeurstocatie, bent u dan
voornemens om te kijken naar de mogetijkheden voor een eventuete uitbreiding bij het
ziekenhuis van het potitiebureau en de brandweerkazerne? Dit zodat hulpdiensten beter op
etkaar in kunnen speten?
Een studie naar mogelijke synergie tussen de hulpdiensten is nu nog niet aan de orde.
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