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Schoon en heel
Een vervuilde of slecht onderhouden leefomgeving geeft vaak een onveilig en onprettig gevoel. De afgelopen
bestuursperiode is veel geïnvesteerd in de buitenruimte en ook de komende periode worden veel plannen
uitgevoerd. Verdere investeringen in de openbare ruimte, zoals openbaar groen en verhardingen, zijn noodzakelijk.
Deze inspanningen moeten onverminderd doorgaan evenals de succesvolle participatie van onze inwoners.
De Roosendaalse Lijst vindt dat de participatie waar mogelijk nog verder kan worden uitgebouwd.

Eric de Regt
#2

Bereikbaarheid
De Roosendaalse Lijst pleit voor betere en veilige fietsverbindingen. Vanuit de dorpen zijn er veel jongeren die
richting de stad Roosendaal fietsen om naar school te gaan. Veiligere en goed verlichte fietspaden zijn een
voorwaarde. Met de opkomst van de scootmobiel en de e-bike kunnen ouderen veel langer mobiel zijn.
Fietspaden moeten daarom ook voor deze doelgroep beter worden ingericht.
Niet alle wijken zijn goed toegankelijk voor het autoverkeer. Bekend is de problematische ontsluiting Tolberg en
die van een belangrijke voorziening als het ziekenhuis. De volgende bestuursperiode zal een goede ontsluiting van
de zuidwest kant van Roosendaal hoog op de agenda moeten komen. Dit neemt echter niet weg dat wij ook oog
moeten blijven houden voor de toegankelijkheid van alle andere wijken.

Drugsoverlast
Het sluiten van de coffeeshops heeft een enorm positieve invloed gehad op het verdwijnen van de overlast in het
Centrum. Die mogen daar ook nooit meer terugkeren. Uit de Bewonersenquête 2017 blijkt dat de drugsoverlast
zoals die door onze inwoners in wijken en dorpen wordt ervaren, verder is toegenomen. Meer handhaving en
toezicht is niet de enige oplossing. Om deze reden pleit de Roosendaalse Lijst voor een intensievere aanpak
om deze problematiek terug te dringen. Wij zijn voorstander van een lokale maatschappelijke discussie met
participatie van onze inwoners. De Roosendaalse Lijst sluit de discussie over geen enkele aanpak uit, mits dit
aantoonbaar leidt tot vermindering van overlast.

Toename arbeidsmigranten
In Roosendaal verblijven enkele duizenden arbeidsmigranten. Deze zijn weliswaar van groot belang voor onze
economie, maar veroorzaken in enkele gevallen ook problemen. De huisvesting van arbeidsmigranten wordt
krachtig aangepakt, maar de aanpak van de problematieken blijft achter. Vandaar dat de Roosendaalse Lijst
een intensieve integrale aanpak uit wil voeren. De overlast rond de “Poolse“ supermarkten wordt onvoldoende
bestreden. Verder bestaat er nauwelijks inzicht in de relatie met onze lokale arbeidsmarkt.
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Energieneutraal Roosendaal
Peter Raijmaekers
#7

In de toekomst zullen wij lokaal onze eigen energie moeten opwekken. Afwachten is geen optie. Samen met
onze inwoners en bedrijven gaan we inzetten op het grootschalig produceren van elektriciteit met zonnepanelen
(op daken van bedrijven en zonneweides), het produceren van waterstof en het besparen op energiegebruik.
Lokaal kunnen wij met elkaar het verschil maken! De gemeentelijke organisatie zal hierbij het juiste voorbeeld
moeten geven.

Klimaatadaptatie
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Meer groen en water in onze leefomgeving is goed voor mensen maar ook voor ons klimaat.
Met de klimaatverandering neemt de kans op hete periodes, afgewisseld met hevige wateroverlast, toe.
Deze kunnen leiden tot risico’s voor de gezondheid en tot grote schades. De gemeente Roosendaal is al
redelijk voorbereid op de toekomst, maar zal ook de komende jaren hierin nog fors moeten investeren.
Mits goed uitgevoerd kunnen deze maatregelen ook bijdragen aan een mooiere leefomgeving.

Stedelijke transformatie
De gemeente Roosendaal is binnen de provincie Noord-Brabant voorloper op het gebied van de stedelijke
transformatie. Aanvullende woningbouw wordt bij voorkeur gerealiseerd in bestaande gebouwen zoals
kantoren, lege winkelpanden en vrijkomende schoolgebouwen. Verder worden via “inbreiding”-locaties
binnen de stedelijke omgeving herontwikkeld. Dit gebeurt ook in de dorpen. Met de toenemende vergrijzing
zal ook in de grotere behoefte aan levensloopbestendige (senioren-)woningen moeten worden voorzien.
Daarnaast is verduurzaming van bestaande woningen een belangrijk thema. Over enkele tientallen jaren
worden ook bestaande woningen van het gasnet afgekoppeld. Wij moeten vroegtijdig samen met onze
inwoners alternatieven ontwikkelen en realiseren.

Transformatie buitengebied
De Roosendaalse Lijst zal de komende jaren de agrarische ondernemers in het buitengebied intensief steunen.
Mestproblematiek, asbestsanering, leegstand en drugscriminaliteit zijn problemen die de agrarische sector
ernstig bedreigen en daarmee ook ons kwetsbare buitengebied. Leegstand kan worden bestreden door
bijvoorbeeld meer woningen op voormalige agrarische locaties toe te staan. In het buitengebied moeten tevens
betere voorzieningen gerealiseerd worden
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Versterk jongerencultuur
Roosendaal is een fantastische gemeente om in op te groeien. Dit bleek overduidelijk uit het onderzoek van
de Jongerenraad. Maar voor tieners en jongeren die op zichzelf gaan wonen of gaan samenwonen, valt er in
Roosendaal nog weinig te beleven. Roosendaal heeft nog geen echte jongerencultuur hoewel daarin met de
graffitiloods, wielerexperience en woonagenda verandering begint te komen. Met de komst van Avans Hogeschool
en de zogenaamde “hybride leeromgeving” van het CIOS krijgt het onderwijs - en dus de jongeren - veel meer
voeten aan de grond. Dit moeten wij de komende jaren verder stimuleren, ondersteunen en faciliteren.

René van Broekhoven
#6

Betere werkgelegenheid
De Roosendaalse Lijst pleit voor een betere aansluiting tussen het onderwijs en de werkgelegenheid. Vraag
en aanbod moeten beter op elkaar worden afgestemd. De afgelopen jaren is dit veel te vrijblijvend geweest.
Hoogwaardige werkgelegenheid in deze regio moet voorkomen dat onze jongeren uit Roosendaal wegtrekken.
Maar er moet ook meer worden gedaan aan werkgelegenheid voor onze jongeren (praktijkonderwijs) die
misschien geen hoog onderwijsniveau kunnen behalen maar wel degelijk talent hebben.

Onderwijs in de wijken en dorpen
Wij waarschuwen voor de gevolgen van een tendens naar grootschaligheid in het onderwijs in combinatie met de
ontwikkeling van integrale kindcentra. Behoud van scholen en de ontwikkeling van integrale kindcentra kunnen
volgens de Roosendaalse Lijst heel goed samengaan met leefbaarheid in wijken en dorpen. De centralisatie van
de onderwijshuisvesting moet op dit punt zeer kritisch worden bekeken. Voor de leefbaarheid van alle dorpen is
een goed voorzieningenniveau erg belangrijk.

Wonen voor jongeren
Met de komst van veel meer studenten naar Roosendaal pleit de Roosendaalse Lijst voor een onderzoek naar
de behoefte aan studentenhuisvesting. Verder moet gekeken worden naar mogelijkheden voor huisvesting voor
Roosendaalse jongeren op Stadsoevers of andere wijken in de stad, die elders studeren maar in Roosendaal
goedkope woonruimte willen huren.
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Meer ondersteuning mantelzorgers
Met de toenemende vergrijzing en de stijgende zorgkosten zal de druk op de mantelzorgers alleen maar
toenemen. In de praktijk blijkt dat zij al enorm onder druk staan. Zij verdienen een nog betere ondersteuning
vanuit de gemeente dan nu het geval is. De Roosendaalse Lijst denkt daarbij aan mogelijkheden voor respijtzorg.
Ouderen en andere inwoners die zorg nodig hebben, moeten hierin meer keuzemogelijkheden hebben.

Aanpak armoede

Yvonne de Beer
#8

Er is in Roosendaal een behoorlijk grote groep inwoners die leeft in armoede. Veel inwoners hebben hiervoor al
verschillende initiatieven opgezet, zoals Voedselbank, Ruilwinkel, Noodbank, stichting Paul, Zorg voor elkaarteams, het Werkatelier enz. Juist op deze plaatsen is bekend waardoor mensen in de problemen gekomen zijn.
De Roosendaalse Lijst wil signalen van deze initiatieven meer gebruiken om tot een helder inzicht te komen van
de armoedeproblematiek en de aanpak om armoede tegen te gaan te intensiveren met specifiekere maatregelen.

Bestrijden eenzaamheid
Eenzaamheid is niet alleen een probleem van ouderen.
Ook steeds meer jongeren blijken hier onder te lijden.
Met de sterke groei van de eenpersoonshuishoudens
lijkt deze problematiek groter te worden. Eenzaamheid
kan alleen worden bestreden als het probleem
integraal wordt aangepakt binnen meerdere
beleidsterreinen.
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Jos Vrolijk
#10

Aanpak verwarde personen
De problematiek van de verwarde personen
neemt explosief toe. Deels is dit te wijten
aan vermindering van intramurale zorg
en vergrijzing. De Roosendaalse Lijst
is ontevreden over de voortgang van de
regionale aanpak. In sommige wijken is
de problematiek zo groot dat het voor
veel inwoners de leefbaarheid aantast.
Er mag niet teveel meer worden verwezen
naar een regionale aanpak en er moet
serieus worden gekeken naar een lokale
aanpak.

Aandacht
voor senio
ren
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Revitaliseren bedrijventerreinen
In de gemeente Roosendaal zijn nog slechts enkele bedrijfskavels beschikbaar. Hiermee lijkt een eind te zijn
gekomen aan de groei van het aantal bedrijven. Tegelijkertijd zien we dat op de bestaande bedrijventerreinen
sprake is van leegstand en zelfs verloedering. Dit betekent dat revitalisering van bestaande bedrijventerreinen
prioriteit moet krijgen. Door herschikking van bestaande kavels kan weer ruimte worden gemaakt voor nieuwe
bedrijvigheid.

Inge Raaijmakers
#3

Betere facilitering bedrijven
De druk op het bedrijfsleven om te verduurzamen, om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst
te nemen (loonkostensubsidie), om vacatures te vullen met goed personeel enz. neemt almaar toe. Afgezien
van de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven zal de samenwerking met de gemeente intensiever
moeten worden. De gemeente is goed in staat om het bedrijfsleven meer te faciliteren op terreinen waarin het
bedrijfsleven zelf minder sterk is. In mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zal blijvend moeten worden
geïnvesteerd door bijvoorbeeld leertrajecten voor langdurig werklozen, banen in het kader van “Werken op Maat”,
en in onderwijs voor statushouders. Tevens zal er aandacht en zorg moeten blijven voor startende ondernemers.

Meer kwalitatieve werkgelegenheid
De arbeidsmarkt wordt gaandeweg steeds krapper. Inmiddels begint in een aantal sectoren de vacatures
behoorlijk op te lopen. Een goede koppeling tussen onderwijs en arbeidsmarkt is een noodzaak. Daarnaast
zullen wij kritischer moeten zijn op de vestiging van nieuwe bedrijven. Naast logistiek zal meer ruimte moeten
komen voor bedrijven uit andere sectoren om zo minder kwetsbaar te worden en om werkgelegenheid te krijgen
voor hoger opgeleide Roosendalers.

Blijvende aandacht voor de binnenstad
De afgelopen bestuursperiode zijn grote stappen gezet in de aanpak van de problematiek van de binnenstad.
We mogen er trots op zijn dat Roosendaal landelijk gezien voorloper is. Maar het werk is nog niet af!
Ook de komende jaren is een blijvende extra inzet hierop nodig. De economie van de binnenstad is
nog te kwetsbaar om op eigen kracht verder te gaan.
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Cultuur nieuwe stijl
Sjef van Dorst
#9

Cultuur heeft nog te veel een elitair en behoudend karakter. Met het cultuurnetwerk en het cultuurfonds is een
flinke stap voorwaarts gezet. Toch is cultuur hiermee Roosendaal-breed nog niet verder ontwikkeld. Cultuur is
nog te veel “in het bezit” van een te kleine groep mensen in de binnenstad. Cultuur moet voor veel meer mensen
toegankelijk worden (ook voor lage inkomens en zowel in de stad als in de dorpen).
Bovendien wordt er nog te weinig ruimte geboden voor innovatie. Een mooi voorbeeld van hoe het ook kan is
de graffiti-kunst, die heeft kunnen ontwikkelen door het beschikbaar stellen van geschikte ruimtes.

Erfgoed en identiteit
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In 2018 bestaat Roosendaal 750 jaar. Hiermee wordt onze geschiedenis nog eens extra benadrukt en het belang
van het behoud daarvan. Dit geldt uiteraard ook voor onze dorpen. De geschiedenis heeft ons gemaakt tot wat wij
vandaag zijn. Geschiedenis kan zitten in gebouwen, parken, verenigingen, evenementen maar vooral in mensen.
Ondersteuning van heemkundekringen, een vernieuwd monumentenbeleid met meer budget, en stedelijke
ontwikkelingen zoals Mariadal zijn belangrijke instrumenten om ons erfgoed en identiteit te behouden voor
de toekomst. Laat het verleden een toekomst krijgen.

Sport voor iedereen
De afgelopen periode is sporten en bewegen in onze gemeente krachtig neergezet. Er is veel geïnvesteerd in
sportaccommodaties, in ondersteuning van sportverenigingen en koppeling met het sociaal domein. Zoveel
mogelijk jongeren laten sporten en een gezonde leefstijl waren belangrijke thema’s. De Roosendaalse Lijst wil
dat dit beleid onverkort wordt voortgezet. Wij pleiten ervoor dat ook meer aandacht wordt besteed aan sporten
en bewegen voor gehandicapten en ouderen.

Toekomstbestendige verenigingen
De Roosendaalse Lijst is van mening dat het verenigingsleven de ruggengraat vormt van de samenleving.
Met name sportverenigingen hebben zich de afgelopen jaren versterkt, maar zijn nog steeds kwetsbaar.
Ook andere verenigingen (zoals voor toneel, muziek, carnaval) moeten meer toekomstbestendig worden.
Ook hier moet geïnvesteerd worden in betere accommodaties. De gemeente moet daarin een blijvende rol
spelen. Aan de ene kant meer op afstand en aan de andere kant moet de gemeente er zijn wanneer dat nodig is.
Er zijn nog voldoende mogelijkheden om het verenigingsleven te versterken. Laten we beginnen met het
afschaffen van de leges voor verenigingen die evenementen organiseren
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Meer weten?
Ga naar
roosendaalselijst.nl/verkiezingen

Secretariaat
Jasmijnstraat 11
4725 AS Wouwse Plantage
Website
www.roosendaalselijst.nl
E-mailadres
info@roosendaalselijst.nl

