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Eigenlijk zijn lente en herfst
de mooiste seizoenen, omdat
ze een overgang betekenen,
een stap naar iets nieuws.
Elke raadscyclus probeert die
verandering te simuleren,
soms met zomer in het vooruitzicht, tegenwoordig wat
vaker met de winter in het
oog.
Immers, we leven nog steeds
in een tijd van ‘meer met minder’, elke euro kan maar 1
keer uitgegeven worden.
Met elke cyclus proberen we
via gefundeerde betogen en
kordate besluiten Roosendaal
als leefstad weer iets beter te
maken.
Dat doen we graag coalitiebreed maar proberen in de
raad ook ruimte te laten of

geven om verbindend te zijn
naar de oppositie.
We doen dit alles binnen de
partijvisie die we hebben omarmt : “Alle Roosendalers
verbinden voor een beter
Roosendaal“
Die verandering als resultaat
van een raadscyclus is niet
altijd een nieuw beleid, een
fris initiatief, het betekent
vaak ook het bestendigen van
wat is, of de afname daarin
zoveel mogelijk beperken.
Uit noodzaak zijn nu veel
organisaties tot samenwerken
veroordeeld en vaak gaat dat
prima en rijst de vraag :
“waarom hebben we dit niet
eerder gedaan?”.

Honderd Procent
Roosendaal !
samenwerkingsverbanden
straks geïntegreerd zijn tot
nieuwe organisaties, nieuwe
entiteiten, die door samensmelting van ideeën tot resultaten komen die voorheen
onbereikbaar of onvoorstelbaar waren.
Dan hebben we het niet langer over herfst, maar lente!

Maar de echte synergie gaan
we pas zien als deze nieuwe

Fractievoorzitter aan het woord . . .
Nieuwsflitsen
 Quick Scan Rapport :
Lessen uit het verleden
vormen de toekomst.
 2013 : Nieuw Haagse
bezuinigingen leiden tot
gemeentelijk maatregelen (AvR 2.0?)
 2014 : verziezingsjaar
dichterbij dan je denkt

Het is leuk om in de fractie
van de Roosendaalse Lijst te
mogen werken aan de ontwikkeling van Roosendaal.

de Kring ontvangen met een
visie door adviesbureau Connect op de Citymarketing van
Roosendaal.

Roosendaal is als stad nog
lang niet af en ook de volgende generaties van Roosendaalse Lijsters zullen dit ervaren.

Met andere woorden hoe verkoopt Roosendaal zich in den
lande?

Zo werden wij als gemeenteraad van Roosendaal op
maandag 22 oktober 2012 in

Aanleiding vormde de al langer ingezette teloorgang van
het winkelcentrum, een terugloop in ondernemers en een

hoge leegstand van winkel –
en kantoorpanden.
Duidelijk is geworden dat
Roosendaal meer elan en allure nodig heeft.
De uitdaging zit niet in een
mooi foldertje of in een reclamespotje, maar meer in de
inrichting en vormgeving van
Roosendaal.
Connect heeft geconstateerd
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dat een kloppend hart ontbreekt in Roosendaal.
Qua buitenwijken doet Roosendaal het goed
maar het centrum heeft niet de goede verhoudingen en de juiste inrichting om gezellig en
warm te zijn.
Voorwaar een hele uitdaging. Een aantrekkelijke stad is niet enkel leuk om te wonen maar
heeft tevens een aantrekkingskracht op klanten, bedrijven en toeristen die voor de nodige
bedrijvigheid, werkgelegenheid en inkomsten
zorgen.

“ . . . zorgen dat de
basis op orde is . . .”

Wij verwachten dat het verhogen van de aantrekkingskracht van Roosendaal de komende
jaren de agenda zal blijven beheersen.
Doen we nu niets dan zullen we bij een aantrekkende economie de bus gaan missen.
De eerste stap om tot een aantrekkelijker
stadshart te komen is ervoor te zorgen dat de
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basis op orde is (bijvoorbeeld extra veegacties, verwijdering van graffiti en kauwgom en
bewegwijzering).
De afgelopen tien jaar is door de gemeente
ingezet op de verbetering van de openbare
ruimte van de binnenstad.
De Nieuwe Markt, Tongerloplein en Tussen
de Markten blijven sterk achter qua verblijfskwaliteit. Nieuwe Markt is opgeknapt, maar
wordt niet positief gewaardeerd. Tussen de
Markten en Tongerloplein dienen nog te worden opgeknapt.
Op deze 3 locaties moet de focus liggen. Zo
wil de gemeente van het Tongerloplein nog
meer dan nu een cultuurplein van de stad
maken.
Pas als de basis eenmaal op orde is, kunnen
strategische keuzes voor de toekomst gemaakt worden.

Van de bestuurstafel . . .
Op het moment van schrijven staan we aan de
vooravond van december. De feestmaand,
waarin we elkaar cadeautjes geven, gezellig
samen zijn en elkaar het allerbeste gaan wensen voor het komende jaar.
Maar ook is december de maand, waarin we
bezig zijn met de Rapportage "onderzoek
Stadsoevers inclusief Stadskantoor". Voor
velen weer een kapstok om over de inhoud te
gaan praten (en in sommige gevallen ook roepen ), en niet over het proces, waar het rapport eigenlijk over gaat.

“ . . . betrokkenheid
tekent handelswijze
van de Roosendaalse
Lijst . . .”

Een maand ook waarin we ons al gaan bezighouden met de verkiezingen. Al lijken ze nog
ver weg, een gedegen voorbereiding achten wij
als bestuur noodzakelijk, om zo (met de fractie
en met u, als lid) te komen tot een goed programma en een goede kandidatenlijst.
Maar voor het zover is, zijn er genoeg zaken
die ons bezig houden, of die op ons bordje
terecht komen door de vele contacten die we
hebben in de gemeente.

Om er maar een paar te noemen: betaald parkeren, binnenstad aantrekkelijk maken, Stadsoevers, leefbare wijken & dorpen, en nog veel
meer.
Gelukkig hebben we een grote fractie, waarin
de werkzaamheden goed verdeeld kunnen
worden. Dit houdt overigens ook in, dat "het
publiek" van ons verwacht om daadkrachtig
en zichtbaar aanwezig te zijn, met eigen initiatieven ter verbetering van de leefomgeving en
aantrekkelijkheid van de wijken, dorpen en
het stadscentrum.
En dat alles uiteraard met de nodige aandacht
voor de beschikbare financiën.
En dat is weer een dossier, waar we zelf ook
invloed op kunnen hebben. Zelf heb ik, als
voorzitter van het Bewonersplatform Langdonk, ook mogen ervaren hoe betrokken de
Roosendaalse Lijst is bij activiteiten in de
wijken en dorpen.
Bijvoorbeeld bij de activiteiten op de Burendag en op de thema-avond Veiligheid in
Langdonk was de Roosendaalse Lijst aanwe-
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zig, waar vrijwel alle andere partijen schitteren
door afwezigheid.
Ook bij activiteiten in andere wijken en dorpen
kom ik onze fractieleden en ook "onze" wethouders tegen. Juist deze betrokkenheid tekent
de handelwijze van de Roosendaalse Lijst, en
dat moeten we proberen vol te houden.

Jaargang 3,

Editie 2

Pagina 3

Tot slot wil ik u allen een heel fijne feestmaand toewensen, met veel gezelligheid en
plezier.
Ook wens ik u nu vast een fijne jaarwisseling
en een voorspoedig 2013.
John van den Bemd, Bestuursvoorzitter RL

Wijk & Dorpshuizen
Het zal menigeen niet ontgaan zijn, onze Roosendaalse Wijk- en Dorpshuizen, Buurthuizen,
hebben het niet gemakkelijk. Sommigen worden zelfs in hun voortbestaan bedreigd.
Hoe komt dit eigenlijk, en is het proces onomkeerbaar?
Natuurlijk spelen de bezuinigingen een grote
rol, want de subsidiekraan wordt niet alleen
ferm maar ook relatief snel dichtgedraaid. In
ieder geval sneller dan wellicht sommige van de
buurthuizen bij kunnen benen in hun inspanningen om te komen tot een nieuwe aanpak.
Vandaar ook hun voorstel dat zij in mei van dit
jaar deden richting het college, om het tempo
van de bezuiniging iets te verlichten (wel met
behoud van het uiteindelijke bezuinigingsdoel).
Roosendaalse Lijst stond daar 100% achter,
omdat omschakelen naar buurthuis nieuwe stijl
een zuiver transitie probleem is. Begrip voor de
bezuinigingen is aantoonbaar aanwezig bij de
besturen, het tempo waarin dit moet gebeuren
is voor sommige echter te hoog. Helaas bleek
het vertalen van de noodkreetbrief van mei
voor een temporisering van de bezuinigingsslag geen politieke realiteit te mogen hebben.
De omschakeling die besturen moeten realiseren kent een aantal dimensies. Via aan te leveren bedrijfsplannen is een meer zakelijke bedrijfsvoering gevraagd, met heldere en meetbare doelstellingen. Accent ligt op voldoende
bezettingsgraad, maar draait natuurlijk niet
enkel om kwantiteit, zeker ook om kwaliteit.
Besturen hebben niet allemaal dezelfde ervaringsniveaus. Sommige hebben het geluk dat

zij al jarenlang ongeveer dezelfde bezetting
hebben. Dan bouw je routine en expertise op
die nodig is om te borgen dat wat er in het
buurthuis gebeurt maatschappelijke waarde
heeft voor de buurt of het dorp waarvoor het
een plek van samenkomst is. Maar ook om
dat binnen een sluitende begroting te doen.
De mate waarin SIW taken uitvoerde in de
buurthuizen heeft ook invloed op het tempo
van de transitie naar Buurthuis nieuwe stijl.
Een ander potentieel struikelblok is het al dan
niet kunnen vinden van voldoende en goede
vrijwilligers, die de plek in kunnen nemen van
voorheen bezoldigde krachten. Vrijwilligers
zijn essentieel om de activiteiten binnen
buurthuizen te kunnen laten plaatsvinden,
maar vaak zijn het al dezelfde mensen die al
velerlei vrijwilligerswerk doen. Als er oplossingen aangedragen worden mogen vrijwilligers nooit als vanzelfsprekend aangemerkt
worden, ze zijn waardevol maar ook schaars.
Hoe je het ook wendt of keert, ook buurthuiswerk is mensenwerk, in de breedste zin van
het woord, want het gaat om activiteiten voor
en door mensen uit die wijk of dat dorp!
Bij deze de uitnodiging om eens binnen te
lopen bij uw buurthuis, te ervaren wat er allemaal al voor u georganiseerd wordt, door het
buurthuis, maar ook door organisaties en verenigingen die er onderdak hebben gevonden.
Stel gerust vragen, men geeft graag uitleg.
Een buurthuis is meer dan enkel stenen, het
gaat om mensen, uzelf bepaalt mede het succes en voortbestaan ervan.
Op die manier wordt het ook echt UW buurthuis.

“Een buurthuis is meer
dan enkel stenen,
het gaat om mensen .
. .”
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Raadsexcursie
Op vrijdag 28 september zijn de raadsleden van de Roosendaalse Lijst met hun collega's op excursie geweest naar Vliegbasis Woensdrecht, waar we hartelijk werden ontvangen door medewerkers
van de afdeling Voorlichting.
Onder het genot van een kop koffie met de bekende cake werd een presentatie gegeven over welke onderdelen op de vliegbasis zijn ondergebracht en welke werkzaamheden daar verricht worden. Vervolgens maakten we met de bus een rondgang over de vliegbasis zodat we konden zien
wat er allemaal aan nieuwbouw en verbouw gaande is. We kregen zo een duidelijk beeld van de
uitgestrektheid van het terrein.
Tijdens de rondrit werd een bezoek gebracht aan de Elementaire Militaire Vlieger Opleiding.
Iedereen kreeg de gelegenheid de toestellen te bekijken, waarbij vlieginstructeurs een uitgebreide
toelichting gaven.
Ook zijn we langs het Brandweer Oefen en Trainingscentrum geweest waar twee brandweerwagens druk bezig waren met hun oefening, dit trainingscentrum wordt gebruikt door brandweercorpsen uit diverse landen.
“. . . Vliegbasis
Woensdrecht heeft
een belangrijke functie
in onze regio . . .”

Op het trainingscentrum waren brandweermensen aan het oefenen en wij kregen hun inzet te zien
op een brandend model van een F-16 een KDC-10 en een Cougar.

Vliegbasis Woensdrecht heeft meer dan alleen de taken die elke vliegbasis van de luchtmacht
heeft, zij hebben ook taken die te maken hebben met de aanwezigheid van 3 Defensieonderdelen
op de basis. Deze verzorgen opleidingen, meteo en logistiek voor de gehele luchtmacht.
Vliegbasis Woensdrecht is goed geïntegreerd in haar omgeving.
De vliegbasis onderhoudt goede relaties met tal van instanties en verenigingen in de regio en heeft
een sterke maatschappelijke binding doordat de mensen die er werken vaak ook in de regio wonen en naast hun werk ook op het sociaal-culturele vlak vervlochten zijn met omwonenden.
Daarnaast hebben de onderdelen op Woensdrecht zakelijke relaties met ondernemers en leveranciers in de omgeving.
Conclusie: Vliegbasis Woensdrecht heeft een belangrijke functie in onze regio.
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Sportieve Samenwerking
De wijken Kalsdonk, Burgerhout en Centrum vormen in het noorden van Roosendaal het projectgebied Wijksportvereniging Kalsdonk.
Deze vereniging is opgericht omdat er in deze wijken weinig sportverenigingen en beperkte sport
- en spelvoorzieningen zijn. Ook blijft de sportparticipatie van kinderen in dit gebied achter bij de
rest van Roosendaal.
Met de start van het nieuwe schooljaar 2012/2013 is Wijksportvereniging Kalsdonk onder de vlag
van Sportservice West-Brabant zijn derde jaar ingegaan. Sportverenigingen werken samen in dit
gebied om een gevarieerd sportaanbod voor de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 van de basisscholen te creëren.
Op zondag 9 september jl heeft wijksportvereniging zich gepresenteerd op
een open dag in de gymzaal van Brede
School Zwanehof.
De deelnemende verenigingen hebben
deze dag laten zien wat hun sport inhoudt.
Veel kinderen uit het projectgebied hebben hier aan deelgenomen.
Yuri van Gelder, de Lord of the Rings en
sportwethouder Toine Theunis waren
ook aanwezig.
Beide heren waren het snel met elkaar eens: laat jongeren in contact komen met sport. Het is niet
alleen goed voor je gezondheid maar het geeft ook zelfvertrouwen en plezier met elkaar.

Roosendaalse Jongeren
De Roosendaalse Lijst gaat digitaal! We hebben sinds kort een echte facebookpagina, waar al het
nodige wordt geplaatst. Social media is iets wat laagdrempelig is en daarom erg geschikt voor jongeren in Roosendaal. We hebben dan ook gemeend daar onze energie op in te zetten. We roepen
iedereen de www.facebook.com\roosendaalselijst te “liken” en grappige zaken te plaatsen. Immers het is goed voor onze naamsbekendheid én straks bij de verkiezingen een goed kanaal. We
kunnen dan het volledig benutten. We plaatsen ca. 1x per week een grappige foto uit de oude
doos én een lokaal sportevent. En natuurlijk zijn onze wethouder en de actieve raadsleden zo te
volgen.
In Roosendaal is er een jongerenraad in ontwikkeling. Inmiddels is connectie gemaakt met de
Roosendaalse Lijst en hebben we in deze raad onze eigen afgevaardigde. Wellicht volgende keer
meer nieuws daarover. Tenslotte zijn we blij met het resultaat van de starterslening; inmiddels al
40 aanvragen!
Mocht er nog een “jongere” aan willen sluiten bij dit krachtige en dynamische clubje dat kan. Mail
of bel even met Ilya Musters. i.musters@roosendaal.nl

“ . . . Laat jongeren in
contact komen met
sport . . .”
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Gemeentelijke Begroting 2013 Sober en Stabiel
Ieder jaar opnieuw is het voor het gemeentelijk apparaat en het College een enorme klus om een
sluitende begroting te presenteren, maar ook deze keer is het weer gelukt. Onze oprechte complimenten.
De begroting 2013 is een logisch vervolg op de vorig jaar vastgestelde Agenda van Roosendaal. In
deze agenda werd op een viertal onderdelen (verantwoordelijke burger, vitale wijken en dorpen,
krachtige samenleving en kleine overheid) al forse beleidsveranderingen en ombuigingen aangekondigd. In het verlengde hiervan is de begroting 2013 samengesteld. Ruimte voor nieuw beleid,
mede vanwege nog meer opgelegde extra bezuinigingen bovenop de in de Agenda van Roosendaal benoemde kortingen, is er nauwelijks.
De begroting van 2013 kenmerkt zich dus, noodgedwongen, als een sober en beleidsarm document. Allerlei kunstgrepen zijn toegepast om er een sluitend geheel van te maken: verlaging van
voorgenomen stortingen in reserves, verlagen rentebijschrijving op reserves, verschuiven van posten en inzet bestemmingsreserves. Ondanks dat deze acties niet de schoonheidsprijs verdienen is
het wel gelukt om een sluitende meerjarenbegroting te kunnen presenteren. Mede hierdoor blijft
het provinciaal toezicht beperkt tot “repressief”, de minst zware vorm.
“. . . Ruim voldoende
weerstandsvermogen
geeft vertrouwen voor
de toekomst . . .”

Waar de Roosendaalse Lijst vooral aan hecht is een stabiele financiële huishouding. Op dit onderdeel scoort Roosendaal erg positief: een ruim voldoende weerstandsvermogen (de capaciteit om
risico’s en tegenvallers financieel af te kunnen dekken) geeft vertrouwen voor de toekomst! Hoewel een stevige vinger aan de pols op zijn plaats is en blijft, mogen we de begroting 2013 kwalificeren als sober maar zeker ook stabiel. Uiteraard blijven we het financiële beleid nauwlettend volgen en zullen we aan de bel trekken wanneer wij dat nodig achten.

De economische motor : op tijd schakelen !
Wie zijn/haar … verbrandt, moet op de blaren
zitten. Hoe pijnlijk is dit gezegde toepasbaar op
de huidige maatschappelijke constellatie. Te
hoge uitgaven leiden onvermijdelijk tot bezuinigingen. En dat doet pijn.
De maatregelen, voortvloeiend uit het onlangs
aangekondigde regeerakkoord, zijn hier de
exponent van. Deze zullen hun weerslag hebben op onze gemeentelijke begroting, maar
ook onze inwoners direct in hun portemonnee
raken.

“. . . Investeringen en
uitgaven zijn
noodzakelijk . . .”

Al doen de blaren zeer, we moeten niet stil
blijven zitten. Investeringen en uitgaven zijn
noodzakelijk om de economische motor draaiend te houden.
Natuurlijk is het voor zelfs de creatiefste ondernemer een hele uitdaging om in deze lastige
tijd waarin hij zijn inkomsten, om wat voor
redenen dan ook, ziet krimpen en tegelijkertijd

zijn uitgaven niet ziet mee dalen, maar vaak
juist ziet stijgen.
Toch willen we Roosendaalse ondernemers
een hart onder de riem steken en aanmoedigen om inzet en talent aan te spreken om van
Roosendaal inderdaad die winkelstad te maken die het altijd was en zo graag wil blijven.
Dat vergt ook een stap van de kant van de
consument, die nu vaak kiest voor een aankoop via het internet, soms voor niet eens
zo’n groot prijsvoordeel, meestal vooral voor
het gemak. Roosendaler zijn betekent ook een
bijdrage leveren aan de trots van onze stad.
Steun die lokale ondernemer, hij is onderdeel
van onze economische motor die voor alle
Roosendalers draait en weer naar een hogere
versnelling moet !
Kies voor kwaliteit en duurzaamheid én besteed je geld in Roosendaal.
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Netwerkstad Roosendaal
Steeds meer worden we als raad bewust van het feit dat, wil je voor Roosendaal in de toekomst
nog mogelijkheden zien, deze in samenwerking moeten gebeuren met andere gemeenten in West
Brabant. Speciaal de samenwerking met Bergen op Zoom is van groot belang .
De laatste tijd is veel energie gestoken om de samenwerking met Bergen op Zoom verder uit te
bereiden. Hiervoor is een aantal jaren geleden een werkgroep opgericht, met raadsleden van Roosendaal en Bergen op Zoom. Deze werkgroep staat onder voorzitterschap van de beide plaatsvervangende voorzitters van de raad. Dat betekent dat Trinette Adriaansen deze werkgroep mag mede voorzitten.
Samen zijn de raden naar Brussel geweest, om ons te verdiepen in de mogelijkheden die Europa
ons kan bieden . In september hebben we een gesprek gehad met twee gedeputeerden. Zij hebben
ons alle medewerking toegezegd. Roosendaal zal zich als speerpunt richten op de zorg, terwijl
Bergen op Zoom als speerpunt de biobase heeft.
Deze intensieve samenwerking is van groot belang voor het behoud van de werkgelegenheid het
onderwijs en de economie voor onze regio en speciaal voor Roosendaal. Zo kunnen we alle mogelijkheden bieden om de jeugd voor Roosendaal te behouden.

“. . . Roosendaal zal
zich als speerpunt
richten op zorg . . .”

Op de koffie bij … Sjef Knappers (1932) en
Riet Knappers-Hopstaken (1935)

Quote: De burgers staan te ver af van de Roosendaalse Lijst. Het Roosendaalse Lijst gezicht moet
terug in de wijken en de dorpen !
Als je met Sjef en Riet praat over de lokale politiek weet je dat het een boeiende middag wordt.
Koffie met koek en kritische woorden over de politiek van toen en nu.
Beiden hoorden voor veel jaren als ‘boegbeelden’ van de Roosendaalse Lijst. Veel Roosendalers
stemden op Riet en indirect op Sjef. Twee onafscheidelijke mensen die voor velen de ogen en de
oren waren van de lokale politiek. Het is alweer twee jaar geleden dat Riet na 32 jaar ( waarvan 24
jaar als raadslid) de actieve politiek de rug toe keerde.
Met de politiek zijn Riet en Sjef opgegroeid. Bij Riet thuis stemden ze KVP en later CDA. In huize Knappers VVD, zijn broer PvdA. In de beide families was het parool ‘kijk om je heen en zorg
voor de zwakkeren in de samenleving.’
Het was rond de jaren tachtig dat Riet zich volledig inzette voor de lokale, landelijk en internationale gehandicaptensport. Zij was een belangrijke vrouw in de sportwereld van de gehandicapten
De overstap naar de gemeentelijk politiek was een kleine stap. Gehandicaptensport en politiek
waren nauw verweven met elkaar. In 1978 sloot zij zich aan bij de lokale politieke partij Roosendaals Belang en acht jaar later werd Riet beëindigd als raadslid voor die partij.
Uit die eerste jaren houdt Riet goede herinneringen over. Op de vraag hoe zij die periode zou willen typeren antwoordt ze, ‘De raad was toen heel anders. Het was persoonlijker, je overlegde met

“. . . Roosendaalse
Lijst gezicht moet
terug in de wijken en
dorpen . . .”
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elkaar, geen vliegen afvangen. Er werd op de (politieke) bal gespeeld en niet op de persoon. En
na afloop van de raadsvergadering gingen de raadsleden gezamenlijk naar een kroeg om met
elkaar de raadsvergadering te evalueren.’ En niet zoals nu dat iedere partij zijn eigen café bezoekt. In die tijd was het gewoon gemoedelijker.’ ‘De stad werd gezamenlijk bestuurd met z’n
allen en niet individueel,’ vult Sjef aan.
Hoe kwam het dat je van Roosendaals Belang overstapte naar de Roosendaalse Lijst?
Riet; ‘Door het overlijden van Toon Rademakers bleef ik alleen in de raad voor Roosendaals
Belang. Wegens interne verschuivingen besloot ik Roosendaals Belang te veranderen in Roosendaals Belang Riet Knappers. Het was Chris Adriaansen en Walter Wamsteker die mij overhaalden mee te werken aan een sterke lokale politieke partij de Roosendaalse Lijst. Belangrijk overeenkomst tussen beide partijen was dat we opkwamen voor de ouderen, de gehandicapten en de
zwakkeren in de samenleving. Vanaf 1986 kwam ik uit voor de Roosendaalse lijst.’

“ . . . Er werd op de
(politieke) bal
gespeeld en niet op de
persoon . . .”

Welke politieke rol zien jullie weggelegd voor de Roosendaalse Lijst nu het Rijk steeds meer taken afstoot naar de
gemeenten?
Sjef; ‘Het rijk schuift de komende jaren veel economische maatschappelijke belangen als de
WMO, cultuur, opleidingen, werkgelegenheid etc. door naar de gemeenten. De gemeenten worden ‘makelaars’ op vele maatschappelijke terreinen. Het komt allemaal op de ‘bordjes’ van de
plaatselijke politiek. De Roosendaalse Lijst heeft decennia lang voeling met de burgers. Zij weten
wat er leeft onder de burgers in de wijken en de dorpen.’
Vaart Roosendaalse Lijst nog steeds de juiste koers in jullie ogen?
‘Neen,’ reageren beiden beslist. Sjef, ‘ We zien dat de Roosendaalse Lijst weinig oog heeft voor
de ouderen, de jongeren en de gehandicapten in de samenleving. Natuurlijk weten we dat de
gemeente de komende jaren flink moet bezuinigen op verschillende maatschappelijke terreinen.
De subsidiekranen worden dichtgedraaid. We zullen moeten roeien met de riemen die we hebben.’ Riet; ‘Als je ver van de subsidiepot vandaan zit pak je ernaast.’
‘Wij spreken heel veel mensen op straat. Mensen die jarenlang heel trouw op de Roosendaalse
Lijst stemmen. Wat we de laatste twee jaar horen is, ‘we zien de raadsleden zo weinig op straat
of in de buurthuizen.’
Sjef; ‘Voor enige jaren organiseerde de Roosendaalse Lijst thema-avonden waar raadsleden en
bestuur met de burgers spraken over actuele vraagstukken als eenzaamheid, veiligheid, koopkrachtverlies en nu actueel Stadsoevers. Betrokkenheid is van alle jaren en geen modewoord.’
Beiden, ‘We krijgen steeds meer het gevoel dat de mensen te ver van de Roosendaalse Lijst af
komen te staan.’
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Hoor ik jullie zeggen raadsleden laat je gezicht zien?
‘Ja,’ klinkt het uit beider mond. Riet, ‘Onze eigen gekozen raadsleden zijn de oren zijn van de
samenleving. ‘
Wat doen jullie nu, nu je in de herfst van je leven bent gekomen?
Riet, ‘We zijn beiden vrijwilligers bij de Brink. We halen en brengen mensen naar de kerk. Zeg
maar, ‘we ondersteunen waar nodig is.’
Sjef, ‘Wat wij doen is ons ten dienste stellen voor de medemens. Wij mogen ons gelukkig prijzen
dat we dit allemaal nog kunnen doen.’
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Bestuur en Fractie van Roosendaalse Lijst wensen al haar
leden en sympathisanten fijne Kerstdagen toe en hopen dat
2013 voor allen een grandioos jaar wordt.

