


Je écht thuis voelen binnen onze gemeente; dat is waar 

de Roosendaalse Lijst voor gaat de komende jaren. Als jij 

je veilig, verbonden en gelukkig voelt in een gemeente die 

bruist, zichzelf continu vernieuwt en waar je prettig kunt 

wonen, werken, ondernemen en recreëren…tsja dan is onze 

missie 100% geslaagd.  Hier stropen wij graag de mouwen 

voor op samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en 

organisaties. 

Hoe we dat gaan doen? Nou om te beginnen door te doen 

waar de Roosendaalse Lijst goed in is: door aan te pakken 

en te besturen. Maar je veilig, verbonden en gelukkig voelen 

bereiken we niet alleen met hard werken. Meer dan ooit zullen 

we aandacht moeten hebben voor de menselijke maat. 

De Roosendaalse Lijst is een partij waarbij velen zich al jaren 

thuis voelen: van links tot rechts, conservatief of progressief. 

Wat ons (ver)bindt: het beste willen voor onze prachtige 

gemeente vanuit de ambitie om de stad en dorpen nog mooier 

en leuker te maken! We vertellen graag ons verhaal. Maar we 

gaan vooral graag in gesprek: op zoek naar jouw verhaal! 

Vanuit deze gedachte en bevlogenheid willen wij ons de 

komende jaren inzetten. Op naar een nog mooier en veiliger 

Roosendaal waar iedereen zich voor de volle 100% thuis voelt!
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In ons toekomstbeeld hoeft Roosendaal helemaal niet te kiezen. We maken van ‘niet kiezen’ 

juist een unieke positionering. En daar zijn we trots op! Roosendaal wordt in onze ogen 

namelijk de (hybride) proeftuin van Nederland. Als we al kiezen, dan kiezen we duidelijk voor 

1 centraal uitgangspunt dat in alle aspecten van beleid en uitvoering terugkomt: innovatie 

oftewel vernieuwing. De uitdagingen die de komende jaren op ons afkomen vragen ook om 

innovatie en vernieuwende oplossingen. Denk aan ontwikkelingen rondom de tekorten op de 

arbeidsmarkt, de aankomende vergrijzing en toename van de zorg- en ondersteuningsbehoefte. 

Om deze ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden, moeten we op zoek naar innovatie. Er is de 

afgelopen jaren een innovatiefonds ingericht in Roosendaal. Het is nu tijd om deze innovaties 

en vernieuwingen echt te gaan faciliteren, te stimuleren en mede mogelijk te gaan maken.

De proeftuin van Nederland (Roosendaal) pioniert, experimenteert en gaat voorop in de 

nieuwste (digitale) ontwikkelingen. Wat werkt omarmen we, wat niet werkt is wederom 

een mooie ‘les’ om verder te groeien als gemeente. Iedereen komt graag naar 

Roosendaal omdat er altijd iets ‘nieuws’ of ‘geks’ te beleven valt. 

Of het nu in de horeca is waar de proeftuin tot leven komt 

via bijvoorbeeld 3D geprinte hapjes, het nieuwe winkelen 

een succes is (smart retail), baanbrekende (pop-up) 

evenementen voor de jongeren (vooral tussen 12 en 18 jaar) 

plaatsvinden, het regelvrij ondernemen voor werkgevers 

geregeld is, het nieuwe onderwijs (met o.a. gamification 

en virtual reality) z’n intrede doet of de grote innovatieve 

stappen in de zorg en rondom duurzaamheid tot leven 

komen. In Roosendaal doen we (het) gewoon en valt altijd 

wat te beleven!

Innovatie is soms ook heel praktisch. Kijk naar het gebruik 

van andere duurzame materialen in het onderhoud van de 

openbare ruimte. De elektrische wals die gebruikt is voor 

aanleg van asfalt was uniek voor de regio; Roosendaal 

was de eerste! Maar innovatie kan ook zijn: hoe kunnen 

we onkruid anders bestrijden bijvoorbeeld met behulp 

van robots? 

We mogen het best hardop zeggen… het gaat goed 

in Roosendaal.  De financiën zijn op orde, de lasten 

zijn beperkt gestegen de afgelopen jaren en er is veel 

geïnvesteerd in zowel de fysieke openbare ruimte als in 

het sociaal domein. Natuurlijk hebben veel inwoners, 

van jong tot oud, en ondernemers het zwaar in de huidige 

tijd van Corona. We hebben de afgelopen periode iedereen 

zo goed als mogelijk getracht te ondersteunen. Of het nu 

gaat om het horeca herstelplan, het compenseren van 

buurthuizen en sportverenigingen of het bieden van extra 

ondersteuning voor ouderen en jongeren die het moeilijk 

hebben. Ook dat zullen we de komende jaren blijven doen 

als dat nodig is. Want Corona is zeker nog niet weg. 

Maar ondanks Corona zien we wel dat het goed gaat 

in Roosendaal en kijkt de Roosendaalse Lijst ook altijd 

vooruit naar de toekomst. Hoe zien wij Roosendaal in 

2030? Roosendaal wil al langere tijd eigenlijk alles 

zijn: Roosendaal als gezonde stad, Roosendaal als 

studentenstad, Roosendaal als Natuurstad, Roosendaal 

als logistieke stad…maar wat is Roosendaal nu echt? 

En wordt het niet eens tijd om écht te kiezen? 

Kiezen is voor Roosendaal altijd lastig gebleken. 

ONS VERHAAL VOOR ROOSENDAAL IN 2030:

VERNIEUWING!
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In het sociaal domein moeten we 

vanuit innovatie een project durven 

op te starten door bij zorg, WMO en 

welzijn zonder indicaties te werken. 

De wijze van financiering vormt een 

belemmering. Laten we samen met 

zorgverzekeraars, zorg en welzijn 

een proefproject starten om deze 

belemmering weg te nemen en de 

budgetten samen te voegen. Minder 

bureaucratie en makkelijker voor 

inwoners! 

De Roosendaalse Lijst ziet Roosendaal 

in de toekomst dus als een kameleon 

waar iedereen zich thuis kan voelen. 

Innovatie als uitgangspunt komt 

dus in alles terug. Waarom zetten 

we niet alle mensen die geen werk 

hebben in bij verenigingen of in voor 

vrijwilligerswerk? Zullen we Amazon 

bellen of zij hun proef met het bezorgen 

via drones in Roosendaal willen doen? 

We zorgen dat het JTC de eerste school 

wordt in de wereld die samen met 

Google een virtual reality-les heeft. 

Geen Franse woordjes stampen uit een 

boek maar via virtual reality in Parijs 

rondlopen en avonturen meemaken die 

ervoor zorgen dat je veel sneller leert.

In Roosendaal zien we geen beren 

op de weg maar vinden we altijd 

een manier om het te doen.

 En moeten we regels aanpassen, 

buigen of breken? Dan doen we 

dat want stilstand…is achteruitgang.

 

In zo’n gemeente blijven onze kinderen 

en kleinkinderen misschien wél wonen. 

Want ja… wie wil er nu niet ergens 

wonen waar het nooit saai is! Dit is 

ons verhaal voor de toekomst. 
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MEER EXPERIMENTEREN MET 
EVENEMENTEN

Veel van onze jongeren willen graag in onze 

gemeente blijven wonen. De Roosendaalse 

Lijst wil de jongeren graag aan Roosendaal 

binden. Roosendaal moet niet een 

uitgebluste stad worden waar niets voor 

onze jeugd te beleven valt. Nee, Roosendaal 

moet meer bruisen! 

De Roosendaalse Lijst is voor het 

experimenteren met pop-up events voor 

jeugd en jongeren. Samen met horeca, 

evenementenorganisaties en jongeren 

brainstormen we over vernieuwende, 

‘unieke’ evenementen voor onze jongeren! 

ZORG VOOR EEN BREED 
ONDERWIJSAANBOD

De afgelopen jaren is het onderwijsaanbod 

gegroeid. Met de komst van Cios, Fontys 

en Associate Degree Academie is er voor 

Roosendaalse jongeren ook op HBO-niveau 

onderwijsaanbod. De gemeente moet 

blijven inzetten op het verbreden en het 

laten groeien van het onderwijsaanbod op 

zowel MBO als HBO-niveau. De aansluiting 

tussen onderwijs en arbeidsmarkt biedt nog 

kansen voor de komende jaren. Zo bieden 

we jongeren ook op het gebied van werk een 

toekomst in Roosendaal.

AANTREKKELIJK 
VRIJETIJDSAANBOD 

Roosendaal heeft een groot aanbod in 

sport & cultuur. Met name de komst van de 

Wielerexperiece, het Urban Sportspark en de 

graffitihal is ook het aanbod voor jeugd en 

jongeren aantrekkelijker geworden. Innovatie 

in het aanbod van sport & cultuur blijft 

belangrijk. De Roosendaalse Lijst ziet graag 

dat sport & cultuur nog meer naar de wijken 

en dorpen gaat. 

Bij sporten en bewegen in de openbare 

ruimte liggen nog kansen. Niet alle jongeren 

kunnen of willen namelijk lid zijn van een 

vereniging. Maar ze willen wel creatief of 

sportief bezig zijn. De randvoorwaarde voor 

sporten in de openbare ruimte is wel dat het 

aanbod voor iedereen toegankelijk is. 

ONTDEKKEN VAN EIGEN TALENTEN

Jongeren moeten op steeds jongere leeftijd 

bedenken welke richting ze op willen. Veel 

jongeren twijfelen en stoppen vroegtijdig 

met school. Met als gevolg dat ze zich 

vervelen en soms ook voor overlast in hun 

omgeving zorgen. De inzet van rolmodellen 

(influencers) en jongerenwerkers kan een 

belangrijke inspiratiebron voor de jeugd zijn. 

Op deze manier ontstaat inzicht in eigen 

interesses en mogelijkheden; zo ontdekken 

jongeren ook hun eigen talenten. 

MAAK ROOSENDAAL AANTREKKELIJK VOOR ONZE JEUGD!
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MEER WONINGEN BOUWEN

De woningmarkt staat onder druk; starters 

komen niet meer aan een woning en ouderen 

blijven in hun eigen huis wonen. Kortom de 

doorstroming op de woningmarkt zit vast. De 

komende jaren wil de Roosendaalse Lijst aan 

de slag met woningen bouwen. 

Voor deze extra woningen worden eerst de 

leegstaande panden gebruikt. Het is niet 

uit te sluiten dat in de toekomst ook aan 

de randen van bestaande wijken gebouwd 

moet worden. Bij het gebruik van bestaande 

historische panden willen we wel dat het 

historische karakter behouden blijft. 

Projectontwikkelaars moeten in de toekomst 

10% van hun woningen aanbieden als 

sociale woningbouw. Daarnaast wil de 

Roosendaalse Lijst dat onderzocht wordt, 

of het mogelijk is een percentage van de 

nieuwbouw woningen te reserveren voor 

inwoners uit onze eigen gemeente.

WONEN IN DE DORPEN EN 
IN HET BUITENGEBIED 

De jeugd in de dorpen wil daar graag 

blijven wonen maar krijgt hiervoor de 

kans nu niet. Voor de leefbaarheid in de 

dorpen is het belangrijk dat de jeugd blijft. 

Bouwen van woningen in de dorpen is een 

belangrijk speerpunt voor de Roosendaalse 

Lijst. Om dit te stimuleren worden de 

stimuleringsregelingen voortgezet. 

Daarnaast wordt wonen in het buitengebied 

mogelijk gemaakt. Dit draagt ook bij om 

ondermijning en criminele activiteiten in het 

buitengebied te voorkomen. 

De gemeente moet samen met de Provincie 

en agrariërs tot een plan komen om wonen in 

het buitengebied mogelijk te maken.

HUISVESTING ARBEIDSMIGRANTEN

Arbeidsmigranten zijn belangrijk voor 

onze economie en verdienen een 

goede huisvesting. In Roosendaal 

worden arbeidsmigranten aan de rand 

van de gemeente gehuisvest. Voor de 

leefbaarheid is het belangrijk dat tijdelijke 

arbeidsmigranten niet in grote getale in 

woonwijken wonen. 

Roosendaal moet het ontmoedigen 

dat projectontwikkelaars losse huizen 

in wijken opkopen en verhuren aan 

arbeidsmigranten. Roosendaal moet 

daarom de zelfbewoningsplicht invoeren. 

Ook het invoeren van de nieuwe wet 

opkoopbescherming moet onderzocht 

worden. 

Roosendaal heeft altijd haar 

verantwoordelijkheid genomen als het gaat 

om wooncomplexen voor arbeidsmigranten. 

Huisvesting arbeidsmigranten is een 

opgave voor de hele regio en Roosendaal 

moet andere gemeenten ook stimuleren 

huisvesting voor arbeidsmigranten te 

organiseren.

BOUW BETAALBARE HUIZEN
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LEEFBAARHEID IN WIJKEN 
EN DORPEN STRUCTUREEL 
AANPAKKEN

De leefbaarheid is in een aantal wijken een 

aandachtspunt. Daarom is in 2019 gestart 

met een wijkaanpak voor deze wijken. 

Deze aanpak zetten we voort en gaan we 

intensiveren. De komende jaren wordt er 

structureel geïnvesteerd om de leefbaarheid 

te verbeteren. 

Inwoners van de wijk denken mee bij deze 

plannen en hebben een belangrijke stem. 

Voor de Roosendaalse Lijst is het belangrijk 

dat een goede afspiegeling van de wijk 

betrokken is. Ook inwoners die misschien 

normaal niet zo snel meedenken. Ook de 

leefbaarheid van onze dorpen is al jaren 

een speerpunt. Het in stand houden van 

voorzieningen is cruciaal. 

Maar ook mobiliteit in dorpen is een 

aandachtspunt. Met het verdwijnen van de 

busverbindingen in de dorpen (maar ook in 

wijken) wordt het belangrijk dat we op zoek 

gaan naar alternatieven. De Roosendaalse 

Lijst pleit voor een mobiliteitsplan passend 

bij de doelstellingen van de energietransitie. 

ROOSENDAAL SPREEKT, 
ROOSENDAAL DOET

In gesprek blijven met inwoners om te horen 

wat zij ervaren is voor de Roosendaalse Lijst 

van groot belang. In gesprek gaan doen we 

niet alleen met de mensen die zich zelf wel 

laten horen, maar ook met mensen die dat 

niet zo snel doen. Zo worden de verhalen 

van inwoners gehoord. Roosendaal Spreekt, 

Roosendaal Doet is de methode om dit te 

voor elkaar te krijgen. De Roosendaalse Lijst 

zet deze methode graag voort. 

INZETTEN OP EIGENAARSCHAP 
VAN INWONERS OVER HUN WIJK

In kwetsbare wijken is het van groot belang 

dat inwoners worden betrokken bij de 

opgaven in hun wijk: hun thuis. Dat kan door 

de samenwerking tussen professionele 

wijkwerkers, inwoners, sociale ondernemers 

en bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen 

steviger vorm te geven. 

Vanuit deze samenwerking worden 

initiatieven uit de wijk gerealiseerd. 

Inwoners kunnen dan vanuit participatie 

(werk, vrijwilligerswerk) ontdekken wat ze 

kunnen betekenen voor hun eigen wijk. Op 

deze manier wordt ook de ‘wijkeconomie’ 

gestimuleerd. De gemeente moet hierin 

op de achtergrond functioneren en ruimte 

geven. Zo vindt er innovatie plaats en voelen 

inwoners zich meer en meer betrokken bij 

hun eigen wijk.  

INVESTEER IN AANTREKKELIJKE WIJKEN & DORPEN
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ONTMOETING STIMULEREN

Mensen ontmoeten graag andere mensen. 

Zo ook binnen onze gemeente. Ontmoeting 

draagt bij aan het verminderen van 

eenzaamheid. Zeker in deze soms moeilijke 

tijden. Het ontmoeten van anderen kan 

in de openbare ruimte of bijvoorbeeld in 

buurthuizen. De komende jaren willen we, 

samen met inwoners, de openbare ruimte 

meer toegankelijk inrichten zodat het ook 

leuk wordt om elkaar daar te ontmoeten. 

Parkjes kennen bankjes, wandelpaadjes, 

speel- beweegtuinen, (voedsel)bosjes 

waardoor het uitnodigt tot het maken 

van een praatje of het organiseren van 

een picknick. Voor iedereen. Daarnaast is 

het behouden en zelfs uitbreiden van de 

stamtafels als ontmoetingsplaats belangrijk. 

MEER ONTZORGEN VAN 
BUURTHUIZEN EN VERENIGINGEN

Buurthuizen en verenigingen hebben 

een belangrijke rol in ontmoeting. Bij een 

buurthuis of vereniging voel je je thuis. Zowel 

buurthuizen als verenigingen hebben het 

zwaar in de huidige tijd. Door buurthuizen en 

verenigingen meer te ondersteunen, kunnen 

zij zich richten op hun activiteiten. 

Sterke buurthuizen en verenigingen dragen 

onder andere bij aan een gezonde levensstijl 

en het verminderen van eenzaamheid 

en armoede. Stimuleren en faciliteren 

van besturen en verenigingen in hun 

grote verantwoordelijkheid blijft voor de 

Roosendaalse Lijst een speerpunt. 

IEDEREEN DOET MEE IN 
ROOSENDAAL

In Roosendaal doet iedereen er toe en 

moet iedereen mee kunnen doen. De 

Roosendaalse Lijst staat voor een inclusieve 

stad en dorpen zonder racisme en 

discriminatie. De samenleving verhardt en 

mensen worden steeds vaker uitgesloten. 

Als voorbeeld geldt dat de huidige 

digitalisering voor ouderen soms lastig is. 

Ook het betrekken van ouderen met een 

migratie achtergrond bij activiteiten lukt 

niet altijd. Het betrekken van mensen met 

een andere achtergrond of een beperking 

vraagt meer aandacht. De Roosendaalse 

Lijst wil een impuls geven aan het actieplan 

‘Iedereen doet mee’. Op deze manier kunnen 

nog meer inwoners zich echt thuis voelen in 

Roosendaal.

STIMULEREN REGIE DOOR EN 
VITALITEIT VAN INWONERS

Steeds meer mensen doen een beroep op 

zorg & ondersteuning. De Roosendaalse 

Lijst vindt dat iedereen de benodigde 

ondersteuning moet krijgen. Het is wel 

belangrijk dat mensen zelf de regie 

blijven houden om zo fit mogelijk blijven. 

De Roosendaalse Lijst ziet nog kansen 

om inwoners zelf meer de regie te laten 

houden. Bijvoorbeeld met korte programma’s 

of activiteiten rondom specifieke 

levensgebeurtenissen. Dit zijn momenten 

waar inwoners soms even tijdelijk wat extra 

hulp of ondersteuning kunnen gebruiken om 

het daarna zelfstandig te kunnen oppakken. 

AANPAK VRIJWILLIGERS 
VOOR DE TOEKOMST

Vrijwilligers zijn in de huidige tijd lastig 

te vinden en te behouden. Maar zonder 

vrijwilligers is er geen verenigingsleven en 

komen maatschappelijke organisaties in de 

knel. Vrijwilligers vormen het cement in onze 

samenleving. De gemeente moet samen 

met verenigingen en maatschappelijke 

organisaties een toekomstbestendig plan 

maken om vrijwilligers te vinden en te 

behouden. De maatschappelijke diensttijd 

voor jongeren is hierin een goed initiatief dat 

behouden moet blijven. 

AANPAK BESTAANSZEKERHEID

De Roosendaalse Lijst is tevreden over de 

aanpak bestaanszekerheid die afgelopen 

periode is uitgezet. Ook als het gaat om 

kinderarmoede. Geen enkel kind mag in 

armoede opgroeien. De aanpak moet ook de 

komende jaren verder voortgezet worden. 

De Roosendaalse Lijst maakt zich nog wel 

zorgen over de zogenaamde armoedeval. 

Mensen die net meer verdienen dan het 

minimum en daardoor buiten alle toeslagen 

vallen. Deze mensen leven vaak ook in 

armoede. Een complex probleem waar de 

Roosendaalse Lijst al jaren aandacht voor 

vraagt. Dit blijven we doen net als het zoeken 

naar oplossingen. We willen dit samen 

met de werkgevers en maatschappelijke 

organisaties doen.

 

ZORG MEER VOOR ELKAAR!
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VEILIGHEID

Hardrijders door de straat, vuurwerkrellen 

en drugsdealers geven een onveilig gevoel. 

De afgelopen periode is geïnvesteerd 

in het verbeteren van de veiligheid. 

Verdere stappen zijn noodzakelijk. Wij 

zetten in op extra wijkagenten, een 

integraal verkeersveiligheidsplan en een 

veiligheidsofficier. 

In het verkeerveiligheidsplan worden het 

invoeren van 30 km/u in de bebouwde kom 

en het aanleggen van vrijliggende fietspaden 

opgenomen. De veiligheidsofficier kan 

daar waar nodig met extra bevoegdheden 

tijdelijk ingezet worden. Als het gaat om het 

spoor dan moeten, voor de veiligheid van 

onze inwoners, de giftreinen verdwijnen 

uit Roosendaal. Een lobby hiervoor moet 

opgestart worden.

ROOSENDAAL NATUURSTAD

Klimaatverandering zorgt voor meer hevige 

regenbuien en meer warme, droge zomers. 

Meer groen en water is niet alleen een goed 

antwoord op deze klimaatverandering maar 

is ook goed voor de mens. Met de aanpak 

‘Roosendaal Natuurstad’ is afgelopen 

periode een goede eerste stap gezet. Ook de 

komende jaren moet nog fors geïnvesteerd 

worden om voorbereid te zijn op de toekomst. 

Samen met inwoners maken we de wijken 

en dorpen nog groener: meer kleine bosjes, 

meer bomen en struiken op versteende 

plaatsen. We stimuleren inwoners en 

ondernemers hun dak of tuin te vergroenen. 

ENERGIETRANSITIE 

De komende jaren moeten we overschakelen 

van fossiele energie naar groene energie. 

Dat gaan we in Roosendaal doen door in te 

zetten op zonne-energie. Prioriteit ligt bij het 

stimuleren van zonnepanelen op de daken; 

daar liggen nog veel mogelijkheden voor 

inwoners en bedrijven. Als van inwoners 

gevraagd wordt om geen gebruik meer te 

maken van gas, dan moet deze overgang 

voor onze inwoners op een betaalbare wijze 

gebeuren. Uitbreiden van de bestaande 

warmtenetten of het gebruiken van de 

restwarmte van bedrijven heeft de voorkeur. 

Daarnaast wil de RL elektrische en gedeelde 

mobiliteit stimuleren: meer laadpalen, 

deelauto’s / deelscooters.  

ZWERFAFVAL

Veel inwoners storen zich aan het zwerfvuil 

op straat en de vele dumpingen. Het geeft 

een verloederde uitstraling van de straat of 

buurt. Handhaving moet ingezet worden om 

overtreders op te sporen en te beboeten. 

Daarnaast blijft het belangrijk om inwoners 

te wijzen op ongewenst gedrag: dumpen is 

niet normaal!

NAAR EEN VEILIGE, SCHONE EN GROENE OMGEVING
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VERDUURZAMEN 
BEDRIJVENTERREINEN

Onze bedrijventerreinen kunnen nog 

verbeteren op het gebied van duurzaamheid. 

Majoppeveld heeft een goede start gemaakt 

met de GreenDeal. De Roosendaalse Lijst 

wil met andere bedrijventerreinen dezelfde 

stappen zetten: meer groen, minder grijs, 

meer zon op dak, stimuleren circulariteit. 

En de gemeente doet mee door het 

goede voorbeeld te geven! De gemeente 

ondersteunt ondernemers met een 

stimuleringspakket.

CREËREN ANDERSOORTIGE 
BEDRIJVIGHEID EN 
HOOGWAARDIGE BANEN 

Roosendaal heeft de afgelopen jaren veel 

logistieke centra gekregen. Dit zorgt voor 

extra logistieke bewegingen en bezoekers 

in onze stad. Op dit moment wordt hier op 

toegangswegen en op wegen in en om 

onze industrieterreinen overlast ervaren 

van rijdende en overnachtende chauffeurs. 

Daarom wil de RL inzetten op betere 

verkeerstroom en goede voorzieningen voor 

deze logistieke bezoekers. 

Daarnaast is nu tijd om andere soorten 

bedrijven aan te trekken. De gemeente moet 

een klimaat voor startende ondernemers 

creëren die bijvoorbeeld aansluit op 

innovatie of de maakindustrie. En daarvoor 

moet er ruimte gemaakt worden voor nieuwe 

(kleinere) kavels. We willen onze jongeren 

perspectief bieden en voor Roosendaal 

behouden. Daarvoor moet er meer, betere en 

aantrekkelijkere banen gecreëerd worden. 

Samen met ondernemers en onderwijs kijken 

we hoe we dit voor elkaar gaan krijgen. 

MEER PARTICIPATIEBANEN 
CREËREN 

De gemeente moet meer mensen met 

een afstand  tot de arbeidsmarkt laten 

participeren in de samenleving. Zij kunnen 

prima helpen in functies als gastvrouw, 

hovenier of in de catering. Met hulp 

en begeleiding van maatschappelijke 

organisaties zorgen we dat ook deze groep 

mensen volwaardig meedoet in Roosendaal. 

Laten we kijken naar de talenten van 

mensen in plaats van de beperkingen en 

iedereen vol inzetten in onze samenleving!

VITAAL PLATTELAND

De komende jaren verandert er veel voor de 

landbouwsector. De stikstofproblematiek 

heeft zijn weerslag op onze agrariërs. De 

Roosendaalse Lijst is voorstander van een 

duurzame vorm van landbouw met aandacht 

voor natuur en biodiversiteit. 

Maar agrariërs verdienen wel ondersteuning 

bij deze verandering. Of het nu gaat om 

een andere invulling van het bedrijf of de 

verandering naar duurzame landbouw, de 

agrariërs verdienen hierbij ondersteuning. De 

Roosendaalse Lijst zet in op samenwerking 

tussen provincie, gemeente en de agrariërs 

om een plan voor de toekomst te maken. 

We willen onze agrariërs niet in de kou laten 

staan. 
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MEER WETEN?
GA NAAR

ROOSENDAALSELIJST.NL

Of scan de QR code enbezoek onze website!


