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Het zomerreces zit er weer op
en niet alleen is er weer een
nieuwe cyclus aangebroken, er
is in de korte tijd sinds de
verkiezingen al heel wat gebeurd. Niet in de laatste plaats
heeft het college, bij monde
van Toine Theunis, de schouders gezet onder de niet geringe taak om samen met de raad
te gaan bepalen waar wel en
waar niet het mes in te zetten,
kortom, veel moeilijke keuzes
liggen voor ons.
Vanuit de vereniging is het
goede nieuws te melden dat
het verenigingsbestuur niet
alleen vers bloed heeft gekregen, maar ook versterking in
aantal, waardoor de taken
beter verdeeld kunnen worden onder de bestuursleden.

In de fractie is er wat veranderd : Frank de Bot heeft de
rol van Fractiesecretaris aanvaard en Ilya Musters is fractie-penningmeester, waarmee
de rolverdeling binnen de
fractie compleet is.
Dan is er ook nog de website
van de Roosendaalse Lijst.
Deze wordt steeds beter en
frequenter gevuld met alle
mogelijke informatie over
onze partij en wat we doen. In
deze nieuwsbrief daarover
later meer.
De fractie heeft in de laatste
fractievergadering voor het
reces een evaluatie gehouden
over deze eerste korte periode
na maart. Gesproken is over
verwachtingen en in hoeverre
die zijn uitgekomen bij allen.

Honderd Procent
Roosendaal !
En dan is er natuurlijk ook
nog het nieuwsfeit dat we als
RL voor elke wijk, voor elk
dorp, ten minimale 1 vaste
aanspreekpersoon hebben
kunnen vinden. Hierover later
meer.
Kortom, RL heeft met haar
fractie, wethouders en bestuur
een team dat woord bij daad
voegt en vertrouwen heeft in
de komende 4 jaar.

Fractievoorzitter aan het woord . . .
Nieuwsflitsen
 Nieuw RL bestuur
 A.L.V. 2010
 Bezuinigen hoofdthema
 Website uitgebreid
 RL in wijk & dorp

Als nieuwe fractie zijn we na
de verkiezingen van 3 maart
pas kort aan het werk. Deze
eerste periode heeft met name
voor de zes nieuwe (van de
negen) fractieleden van ons in
het teken van de kennismaking gestaan. Kennismaking
met de werkwijze van de raad,
de collega fractieleden, de
collega raadsleden, en de om-

gangsvormen binnen de politiek. In die korte tijd dat we
nu bezig zijn, is er al veel geleerd en komt de samenwerking binnen de fractie op een
natuurlijke manier goed tot
stand, de fractieleden pakken
hun taak goed op en in de
evaluatie voor het zomerreces
hebben we dan ook met een
tevreden gevoel teruggekeken

op deze eerste periode. Ook
de samenwerking binnen de
coalitie verloopt goed en er
vindt regelmatig constructief
overleg plaatst tussen de fractievoorzitters over de te bewandelen koers.
Voorwaar zijn wij goed op
weg om de komende periode
één van de lastigste klussen uit
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“. . . een bezuiniging op
de gemeentebegroting
die haar weerga niet
kent.”

de Roosendaalse politieke
geschiedenis te gaan klaren;
een bezuiniging op de gemeentebegroting die haar
weerga niet kent. Het is duidelijk dat helaas iedereen hiervan
iets gaat merken. Onze wethouder Toine Theunis nam
hierop al een voorschotje,
door aan te geven dat wat
hem betreft alle onderwerpen
tegen het licht gehouden gaan
worden. De Roosendaalse
Lijst is er klaar voor en is ook
niet bang om deze verantwoordelijkheid te nemen.
Keuzes zullen gemaakt moe-

Jaargang 1,

ten worden waarbij wij de
kernwaarden van de Roosendaalse lijst wel in het oog zullen houden. Inleveren is voor
niemand leuk maar we zullen
als Roosendaalse Lijst wel met
zoveel mogelijk belangen rekening houden en de pijn zo
eerlijk mogelijk proberen te
verdelen.
Overigens kunnen wij dit niet
alleen. Een dergelijke omvangrijke operatie zal velen
gaan raken en daarom is er
een breed politiek draagvlak
nodig om een dergelijke be-
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zuiniging te laten welslagen.
Verder vinden wij het van
belang de burger zo helder
mogelijk over de te maken en
gemaakte keuzen te infomeren. Wij beraden ons als
grootste fractie over de wijze
waarop wij een dergelijk
draagvlak kunnen bereiken. Zoals gezegd: we zijn er
klaar voor en hebben er zin
in, we weten dat het niet makkelijk wordt maar zullen er
alles aan doen om de belangen
van de Roosendaalse burger
zoveel mogelijk te waarborgen.

Van de bestuurstafel . . .

“. . . een eer om me in
te mogen gaan zetten
voor de grootste partij
in de gemeenteraad
van Roosendaal”

In de aanloop naar de laatste gemeenteraadsverkiezingen kreeg het bestuur van de Roosendaalse Lijst een bericht van de voorzitter Frans
Goorden, dat hij de Roosendaalse Lijst wel
door de verkiezingen wilde loodsen, maar dat
hij na de verkiezingen geen voorzitter meer
wilde zijn.
Frans heeft ontzettend veel tijd en energie gestoken in de voorbereidingen van de verkiezingen (o.a. bij het samenstellen van de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma). En dat
dit alles niet voor niets is geweest, moge duidelijk zijn gelet op de verkiezingsuitslag.
Ook heeft Frans veel tijd en energie gestoken
in de coalitieonderhandelingen. Uiteraard willen wij Frans Goorden hartelijk danken voor
de wijze waarop hij zich ingezet heeft voor de
Roosendaalse Lijst.
In de periode na de verkiezingen is het bestuur
opzoek gegaan naar uitbreiding van het aantal
bestuursleden (―vele handen maken licht
werk‖).
Hans Fronczek, Frank de Bot en Stef van
Roemburg zijn gevraagd om zitting te nemen
in het bestuur, en zij hebben hiermee ingestemd. Wij wensen hun veel succes.

Door het bestuur ben ik gevraagd om de vrijgekomen functie van voorzitter in te gaan
vullen, en hiermee ben ik akkoord gegaan.
Het is voor mij een eer om me in te mogen
gaan zetten voor de grootste partij in de gemeenteraad van Roosendaal. In mijn vorige
woonplaats Etten-Leur ben ik ook geruime
tijd voorzitter geweest van de grootste lokale
partij, en heb hier ook de nodige pieken en
dalen meegemaakt.
Naast mijn activiteiten voor de Roosendaalse
Lijst ben ik ook voorzitter van het Bewonersplatform Langdonk, een wijk die de laatste tijd
helaas weer volop in het nieuws is. In het
dagelijks leven ben ik werkzaam bij SITA
Recycling Services als accountmanager en
productspecialist voor (semi-)ondergrondse
inzamelsystemen voor afval.
Bij deze wil ik nogmaals Frans Goorden bedanken voor zijn inzet voor onze partij.
Ik zal er aan werken samen met de fractie, het
bestuur en met alle leden, om de Roosendaalse Lijst herkenbaar en aanspreekbaar te laten
zijn voor alle Roosendalers.
John van den Bemd
Voorzitter bestuur Roosendaalse Lijst
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Wijk en Dorps Contactpersonen
Zelf participeren in het politieke proces geeft inzicht in en niet zelden versnelling aan hoe resultaten in de politiek bereikt worden (of waarom juist niet). Dit kan bijvoorbeeld met het burgerinitiatief. Helaas wordt hiervan nog maar weinig gebruik gemaakt. Natuurlijk kun je je ook schriftelijk
richten tot fracties, commissies of het College van B&W of een van de openbare fractieberaad
vergaderingen bezoeken.
Maar het is allemaal niet laagdrempelig genoeg en veel signalen uit de samenleving bereiken zo de
politiek niet omdat mensen gene voelen als zij wat hen bezighoudt kenbaar moeten maken.
Men spreekt veel gemakkelijker met wijk of dorpsgenoten waar je gewoon op af kunnen stappen,
die ook beter begrijpen waar degene met een probleem of idee het over heeft.
Niets nieuws, ook andere politieke partijen praten hier over, het verschil zit hem erin dat De
Roosendaalse Lijst er ook echt actie op ondernomen heeft. Voor alle 13 wijken en dorpen vonden we 1 (we streven naar 2) contactpersoon bereid als aanspreekpunt voor problemen en ideeën.
Meestal zonder politieke functie, maar altijd bekende gezichten in wijk en dorp (soms onderdeel
van bewonersplatform) en zeer toegankelijk.
Wie dit zijn en wat u van hen mag verwachten kun je vinden op www.roosendaalselijst.nl.

Contactpersoon Kroeven
Na ruim 24 jaar deel uitgemaakt te hebben van de gemeenteraad, blijft de interesse en belangstelling nog steeds aanwezig. Het is dan ook niet vreemd dat ik regelmatig nog benaderd word door
burgers die graag nog eens iets willen weten oftewel vragen en opmerkingen hebben over de gang
van zaken in onze gemeente.
Ik wil hen dan ook niet teleurstellen en wil graag indien mogelijk samen met hen naar een goede
oplossing zoeken. Hiervoor kan ik contacten leggen met de fractie van de Roosendaalse Lijst, die
het gestelde weer kunnen beoordelen en mogelijk naar een oplossing zoeken.
Dat is dan ook de reden dat ik mij nog graag beschikbaar stel als contactpersoon en aanspreekpunt voor de wijk waarin ik zelf woonachtig ben.
Het is dan ook van groot belang dat er een goede samenwerking is met het bewonersplatform van
―De Kroeven‖.

“ . . . van groot belang
dat er een goede
samenwerking is met
het bewoners
platform . . .”

Contactpersoon Wouw
Het fenomeen ―dorpscontactpersoon‖ is natuurlijk niet nieuw, met name niet voor de Roosendaalse Lijst. Graag neem ik deze representatieve taak op me voor Wouw, de plaats waar ik getogen
ben en veel mensen ken. Ik hoop dat de Wouwenaren geen schroom hebben om mij te benaderen
met problemen waarvoor de Roosendaalse politiek in zijn algemeenheid, en de Roosendaalse Lijst
in het bijzonder, mogelijk een oplossing kan bieden.
Mijn persoonlijke indruk is dat inwoners soms nog een bepaalde drempel hierbij voelen. Ik word
wel aangesproken door dorpsgenoten, maar ik vermoed dat er bij hen meer onderwerpen spelen
dan enkel die zaken dan waarmee ik tot op heden geconfronteerd ben. Zelf zal ik dan ook een
proactieve houding aannemen en inspringen op mogelijke misstanden of problemen. Als onze
inwoners dat nu ook doen richting mij en de andere contactpersonen kan het niet anders zijn dan
dat de politiek en de burgers elkaar weer weten te vinden. Hieraan heeft het de laatste jaren misschien wel enigszins ontbroken. Ikzelf heb er in ieder geval alle vertrouwen in en hoop dat, mede
hierdoor, bij de Gemeenteraadsverkiezingen in 2014 weer een aanzienlijk hoger opkomstpercentage te meten valt.

“Ik hoop dat de
Wouwenaren geen
schroom hebben om
mij te benaderen”
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Algemene Leden Vergadering
Ledenvergadering Roosendaalse lijst
14 september 2010
Café de Veestallen in Roosendaal.
Opening:
Frans Goorden opent als voorzitter de vergadering, na zijn openingswoord met een woord van
dank aan alle aanwezigen voor de mooie 7.5 jaar. Daarna wordt door de vice-voorzitter het vergadering overgenomen dit in het kader van de bestuursverkiezingen.
Door de vice-voorzitter wordt de nieuwe voorzitter vanuit het bestuur voorgedragen.
“woord van dank aan
Frans Goorden voor
zijn tomeloze inzet”

Door hand opsteken wordt John van den Bemd als nieuwe voorzitter gekozen van het bestuur
van de Roosendaalse Lijst.
John neemt hierbij het woord en dankt voor het vertrouwen, hierbij richt hij een woord van dank
aan Frans Goorden voor zijn tomeloze inzet en tijd. Het resultaat was er en hij benadrukt dat
Frans de vereniging naar een hoger plan gebracht heeft.
Daarna gaat de voorzitter over tot de orde van de dag, achtereenvolgens worden het financieel
overzicht en het jaarverslag van de secretaris behandeld en goedgekeurd.
Het bestuur wordt aangevuld met de nieuwe leden, Hans Fronczek, Stef van Roemburg en Frank
de Bot dit met unanieme stemming van de aanwezigen.
Na de pauze stelt Toine Theunis zich voor als de wethouder naast Steven Adriaansen, en verteld
zijn ervaringen van de afgelopen 3 maanden. Deze maanden waren heftig, het coalitie akkoord
omzetten naar een college programma met de wetenschap dat er enorme bezuinigingen op het
programma staan. Hij is zeker samen met de fractie de juiste keuzes te kunnen maken dit door
niet weg te lopen voor de eigen verantwoordelijkheden.
Hij ziet de Roosendaalse Lijst als een ‗mensen‘ partij, voor de burger.
Hierna is het de beurt aan Ronald Niehot als fractievoorzitter.
Ronald heeft de afgelopen maanden ervaren als een kennismaking met het college, wethouders en
griffie. De taakverdeling is inmiddels vastgelegd, Frank de Bot is gevonden als secretaris en ondersteuning van de fractie. Door in de commissies naast nieuwe gezichten een ‗oud‘ gezicht te behouden is ervaring vastgehouden voor de toekomst. De toekomst wordt gezien als de moeilijkste
tijd in de Roosendaalse politiek en dit wegens de bezuinigingen, maar de fractie en wethouders
zijn er klaar voor.
Na de rondvraag sluit John de vergadering,
Rene Poppe, Secretaris Roosendaalse Lijst
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Website Roosendaalse Lijst
Onze RL website is een belangrijk communicatiemiddel dat ―leeft‖ oftewel regelmatig geactualiseerd wordt. We passen de website steeds weer aan met al wat er binnen partij, raad en college
gebeurt. De agenda die op de website getoond wordt toont wat er zoal op de activiteitenlijst staat
voor RL fractieleden, niet alleen vergaderingen, maar ook andere gelegenheden waarvan wij het
belangrijk vinden dat RL daarbij vertegenwoordigd is. Meestal wordt ook getoond wie er waarschijnlijk naar afgevaardigd wordt vanuit de fractie.
Belangrijk is ook dat je e.e.a. op de website eenvoudig kunt vinden. Dat vraagt om structuur. Sinds
maart zijn er een aantal onderdelen aan toegevoegd.
Zo is er nu een aparte fractiepagina, waarin fractie en fractieactiviteiten besproken worden, maar
waar ook de agenda‘s van alle fractieberaad bijeenkomsten te vinden zijn.
De 3 commissies (Ruimte, Bestuur en Samenleving) hebben hun eigen RL-pagina. Te zien is welke 24-uurs en raadsvragen RL fractieleden gesteld hebben, en het antwoord erop. Naast agenda‘s
en verslagen kun je ook doorklikken naar de dossierpagina van die commissie. Hierop worden per
commissie de dossiers toegelicht (Onderwerp, Status, RL Standpunt en RL Acties). Hierdoor kun
je altijd snel zien welke dossiers politiek actief zijn of waren, hoe we daar instaken en hoe we daarin actie genomen hebben.
Ook aan de Wijk– en Dorpscontactpersonen wordt een pagina gewijd zodat duidelijk is wie aanspreekbaar is voor welk deel van de gemeente Roosendaal.

“We passen de
website steeds weer
aan met wat er binnen
partij, raad en college
gebeurt”

Dus, bezoek regelmatig de website (www.roosendaalselijst.nl) en je blijft goed op de hoogte wat er
speelt en gespeeld heeft binnen en rondom de Roosendaalse Lijst. Mocht je iets missen, dan kun
je dat melden, graag zelfs (c.gabriels@roosendaal.nl).

Discussie Forum Roosendaalse Lijst
Waarom? Al enige tijd is er onder leden, maar ook zeker binnen de fractie de wens om op eenvoudige wijze meningen en informatie uit te kunnen wisselen binnen partijgrenzen, dus voor leden van de Roosendaalse Lijst. Een discussie forum is daarin geen onbekend middel en als instrument al bij velen bekend.
Wie? Het forum is enkel bedoeld voor leden van de Roosendaalse Lijst. Dat betekent dus dat al
wat je er schrijft (of ‘post‘ zoals dat in forumtaal heet) kan enkel gelezen worden door andere leden en ook het reageren op ‗postings‘ kan enkel door leden. Je moet je dan ook eerst registeren.
Alle leden, dus ook fractieleden en wethouders van Roosendaalse Lijst, kun je dus terugvinden op
het forum (mits ze zich aangemeld hebben).
Wat? In principe is elk onderwerp mogelijk, maar het liefst zien we natuurlijk discussies ontstaan
die relevant zijn voor de Roosendaalse Lijst. Wel wordt onheus taalgebruik gemeden en indien
iemand woorden gebruikt die geen pas geven dan zal de forumbeheerder hierop attenderen.
Wanneer? Het forum is al toegankelijk (http://forum.roosendaalselijst.nl/ of via het menu op de
startpagina van de website) voor registratie en discussie, is nog in opstartfase maar kan dus al wel
gebruikt worden. Technisch beheer wordt gedaan door Cor Gabriëls en Frank de Bot zal, in eerste instantie alleen, later wellicht met anderen, het forumbeheer op zich nemen.
Voor vragen over het Roosendaalse Lijst forum kunt u zich tot Frank of Cor wenden

“. . . wens om op
eenvoudige wijze
meningen en
informatie uit te
kunnen wisselen
binnen partijgrenzen .
. . .”
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Interview Toine Theunis
Ondanks dat ik al 27 jaar werkzaam was in het openbaar bestuur in uiteenlopende functies bij diverse overheden had ik geen ambitie om wethouder te worden. Ik had er vreemd
genoeg ook nooit echt bij stilgestaan. En dan word je vrij snel toch wethouder in je eigen
stadje. Ik heb er tot nu toe geen seconde spijt van gehad.
Dat er een bijzonder moeilijke periode is aangebroken was mij bekend. Mede door mijn
griffierschap was ik uitstekend op de hoogte van wat gemeenten de komende jaren staat
te wachten. Het klinkt arrogant maar voor de toekomst van Roosendaal moet nu alles en
iedereen aan de bak; ook ik.
Voor mij was even een moeilijk punt de vijfde wethouder. Vier wethouders zou zeker in
tijden van bezuinigingen moeten kunnen maar aan de andere kant moet je nu met z‘n
vijven laten zien dat er extra veel resultaten worden bereikt.
Eveneens moeilijk punt was en is het stadskantoor. Het is pech hebben dat de besluitvorming hierover samenvalt met het besef dat er zeer hard in de samenleving moet worden
gesneden. Dan dreigt een dergelijk onderwerp de samenleving te splijten daar waar juist
eenheid in de samenleving nodig is. Het valt niet mee om dit in goede banen te leiden.
De afgelopen maanden is er al veel gebeurd. Steven en ik zijn in het college aan de slag
gegaan. Met z‘n twee hebben we een uitgebreide portefeuille. Aan mij de opgave om een
financieel beleid op poten te zetten dat Roosendaal naar betere tijden zal leiden. Vanuit de
openbare ruimte en duurzaamheid is er een verbinding naar de portefeuilles van Steven
die met name met Stadsoevers een lichtpunt in de duisternis laat schijnen. Twee belangrijke pijlers onder de brug naar de toekomst. Wij hopen hiermee samen met de fractie in de
gemeenteraad te laten zien dat de Roosendaalse Lijst haar verantwoordelijkheid neemt en
leiderschap toont. We doen gewoon, zijn helder en zetten onze schouders eronder.

“We doen gewoon, zijn
helder en zetten onze
schouders eronder.”

Samengevat valt het helemaal niet tegen. Ik wist waar ik aan begon en moet dus niet klagen. Als ambtenaar was ik tijdens de meest spannende momenten nooit degene die uiteindelijk het besluit moest nemen en/of dit besluit verdedigen in de openbaarheid.
Dat is nu wel even anders. Misschien is dat wel de grootste verandering die ik doormaak.
Vluchten kan niet meer. Stilstaan in deze dynamische tijden is gevaarlijk dus stappen we
maar vol goede moed richting toekomst.

Nieuwe Fractie Secretaris : Frank de Bot
Sinds mei 2009 ben ik lid van de Roosendaalse Lijst, ook als kweekvijverlid. Ik behoor tot
de "oudere" generatie maar weet nog niet van ophouden met leren en wil naast iets minder werken overdag (prepensioen na 43 jaar Philips) actief blijven.
Hoewel niet verkozen als fractielid wil ik de Roosendaalse Lijst waar mogelijk ten dienste
zijn. Fractieleden moeten veel lezen, verwerken en overleggen. Daarom heb ik aangeboden een bijdrage te leveren aan het fractiewerk en verzorg ik sinds mei 2010 de agenda,
actielijst en notulen van de fractievergaderingen. Dit werk breidt zich nog verder uit.
Mijn stelregel is Luisteren, Leren, Werken, met een duidelijke scheiding van taken. Mijn
secretarisrol vervul ik op neutrale wijze, zonder deelname aan discussie of overleg van de
fractie. En hoewel niet geïnstalleerd (burger) acht ik mij gebonden tot absolute geheimhouding.
Door mijn bijdrage hoop ik de fractie iets meer ruimte tot het essentiële werk van fractieleden te kunnen geven.

Secretariaat Roosendaalse Lijst
Jasmijnstraat 11
4725 AS Wouwse Plantage
Telefoon : 0165—379422
E-mail : info@roosendaalselijst.nl

Redactie RL Nieuwsbrief
Cor Gabriëls
Telefoon : 0165—555257
E-mail : c.gabriels@roosendaal.nl

