NÓG FIJNER EN VEILIGER
WONEN IN 2017!

De Roosendaalse Lijst over veiligheid en wonen >>>

Fijn en veilig wonen; dat klinkt goed maar we weten
ook dat dit niet voor iedereen in Roosendaal het geval is.
De fractie van de Roosendaalse Lijst ziet dat het college stappen zet op het
gebied van wonen, het onderhoud van groen en grijs (wegen/straten) en
veiligheid maar wat ons betreft doen we er in 2017 nog een schepje bovenop!

Onderhoud groen en grijs
De fractie van de Roosendaalse Lijst vindt dat het
onderhoud aan het groen en grijs beter kan èn moet.
En natuurlijk kom je dan al snel uit op het aspect financiën.
Met andere woorden; wij vinden dan ook dat hiervoor,
zoals eerder al in 2015 en 2016, nóg meer geld vrijgemaakt
dient te worden. In de begroting 2017 zijn, op voorspraak van
de Roosendaalse Lijst, al extra financiële middelen hiervoor
beschikbaar.
Hierdoor kan de onkruidbestrijding op verhardingen naar een hoger
niveau gebracht worden en kan er bij het onderhoud aan de wegen
en de fietspaden een forse inhaalslag gemaakt worden. Kwaliteit en
veiligheid staan bij ons bovenaan!

Fractieleden Cees Janssen (l) en Kees Hoendervangers (r) bij één van
de vele gerenoveerde en omgevormde plantsoenen nadat op initiatief
van de Roosendaalse Lijst-fractie hiervoor geld was gevoteerd

Meer geld voor handhaving
Naast signalen over groen en grijs, horen wij ook geregeld van inwoners dat
zij overlast ervaren van een aantal ongewenste zaken in onze samenleving.
Je moet dan denken aan onder andere illegale afvaldump, vandalisme,
intimidatie, illegale drugshandel maar bijvoorbeeld ook overlast door
hondenpoep en fout parkeren.
Hoewel bestraffen niet de enige en ultieme oplossing is tegen
deze vormen van overlast, helpt het wel mee aan het bestrijden
hiervan. De Roosendaalse Lijst is bereid om voor meer handjes bij
handhaving extra geld beschikbaar te stellen. Wij gaan voor een
hele, schone en veilige leefomgeving; een belangrijke voorwaarde
voor vitale wijken en dorpen en zoals gezegd fijn en veilig wonen!

Fractieleden Ronald Niehot (l) en Cor Gabriëls (r) houden
de buurt in de gaten tijdens een buurtpreventieronde

Stadsoevers
Roosendaal kan volgens ons als woonstad nóg aantrekkelijker gemaakt worden voor
huidige èn nieuwe inwoners. Niet met enkel een goed voorzieningenniveau in wijken
en dorpen, maar ook met een goede omgeving om in te wonen en te recreëren.
Een voorbeeld van zo’n omgeving is Stadsoevers. Met als ingrediënten een
haven, goed uitgekiende woningbouw en watersportrecreatie wordt hier mede
op voorspraak van de fractie van de Roosendaalse Lijst hard gewerkt om van
dit deel van Roosendaal een pareltje te maken. Door kleinschalig bouwen
op basis van huidige en toekomstige vraag bij jongeren en een stijgend
aantal senioren willen we, bijvoorbeeld via starters- en blijversleningen,
bewerkstelligen dat Roosendaal blijft groeien. Ook elders in de stad en in
de dorpen zijn passende nieuwbouwplannen in ontwikkeling.

www.facebook.com/roosendaalselijst
www.twitter.com/rdaalselijst
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Burgerraadsleden Gert-Jan van Oosterbosch (l) en
Jos Vrolijk (r) bekijken de Stadsoevers-plannen

