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De fractie heeft de volgende vragen:

Roosendaal experimenteert met co-creatie. Het eerste initiatief met co-creatie Zonnepark Wouw is, 
zoals we in de krant kunnen lezen, geen succes wat de Dorpsraad van Wouw betreft.

Ook voor het nieuwe Bravis is op initiatief van onze fractie co-creatie afgesproken, door de 
raadsbreed aangenomen motie ‘Co-creatie unilocatie Bravis-ziekenhuis’. Hierin staat expliciet dat het 
van belang is dat inwoners maximaal worden betrokken bij en meepraten over de planvorming.

In de krant lezen we dat inwoners zich nu al buitengesloten voelen omdat u al gestart bent met 
onderzoeken zonder enige vorm van communicatie hierover richting de inwoners.

De VLP heeft de volgende vragen:

1. Klopt het beeld dat in de media wordt geschetst? Graag een toelichting
2. Mogen de bewoners actief meepraten en meedenken, voordat besluiten zijn genomen, over: 

a.De positionering van het nieuwe Bravis op de beschikbare 42 ha grond? b. De grootte en 
invulling van ruimte voor recreatie en een groene buffer? c. De ontsluitingsweg Tolberg in de 
meest denkbare opties?

3. Wie gaat u betrekken bij de co-creatie, denk hierbij aan direct omwonenden, omwonenden, 
belanghebbenden e.a.?

4. Hoe gaat u invulling geven aan co-creatie?
5. Wanneer gaat u in lijn met de raadsbreed aangenomen motie beginnen met het twee 

maandelijks informeren van de raad?

Namens de fractie van VLP, 

Jos Heeren

Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1.      Nee. In twee informatiebrieven is een grote groep omwonenden geïnformeerd over de status 
van de ontwikkeling van de Bulkenaar. Het enige onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd is een 
verkeerskundige modelberekening naar de effecten van een ontsluitingsweg waarin een drietal 
varianten wordt onderzocht. De eerste resultaten worden begin september bekend en worden daarna 
gecommuniceerd.



2.      Bewoners krijgen de gelegenheid om op een interactieve manier inbreng te leveren voor de 
door u genoemde thema’s. De grootte van een groene buffer is overigens ook afhankelijk van de 
eisen die de provincie stelt vanuit de Verordening Ruimte.

3.      Zowel de direct omwonenden als andere bewoners in Roosendaal worden in de gelegenheid 
gesteld te participeren.

4.      Momenteel werken we aan de precieze invulling voor de co-creatie. Het wordt in ieder geval een 
combinatie van inloopbijeenkomsten, digitaal, straatinterviews, etc. Tijdens de raadsinformatieavond, 
gaan we hier concreet op in.

5.      Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst inzake De Bulkenaar/Bravis wordt de stand van zaken 
met de raad gedeeld en wordt de wijze van terugkoppeling met de Raad besproken. 
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