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Voorwoord 
 

 

Voorwoord voorzitter en  lijsttrekker D66 

Roosendaal 

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66 

Roosendaal voor de gemeenteraadsverkiezingen van 

19 maart 2014. Wij waarderen het zeer dat u de tijd 

en moeite neemt om u te verdiepen in de ambities, 

plannen en ideeën van D66 voor de gemeente 

Roosendaal en voor allen die aan de gemeente 

verbonden zijn. 

 

Roosendaal is een gemeente die zichtbaar bruist van 

bedrijvigheid, activiteiten en mensen die daar een 

bijdrage aan leveren. Maar niet alleen direct 

zichtbare activiteiten zijn van waarde, ook 

inspanningen die verricht worden in de luwte zijn 

van wezenlijk belang voor de leefbaarheid van onze 

gemeente. Dat maakt Roosendaal in de kern een 

veerkrachtige stad. 

Samenwerking 

D66 Roosendaal gelooft dat om dit in stand te 

kunnen houden er meer samenwerking nodig is. De 

gevolgen van de economische crisis zorgen voor 

onzekerheid bij mensen en bedrijven. Steeds meer 

overheidstaken, zoals vele zorgtaken, worden 

gedecentraliseerd in de richting van gemeenten. 

Daarom is er juist in deze tijd behoefte aan 

verbinding, vanuit een betrokken, oprechte, 

transparante en fatsoenlijke politiek.  

D66 Roosendaal kiest voor samenwerking tussen de 

verschillende politieke partijen, maar dat moet niet 

leiden tot compromissen die de kool en de geit 

sparen. Nee, wij gaan voor politieke samenwerking 

die leidt tot transparant beleid vanuit duidelijke, 

breed gedragen keuzes voor de toekomst. Keuzes 

waar mensen op kunnen bouwen. Wij vertrouwen 

daarom niet alleen op goede politieke 

samenwerking, maar zeker ook op de individuele en 

collectieve kracht van mensen. Dat is sociaal-

liberaal en daar staat D66 Roosendaal voor. 

Daarom kiezen we vooral voor samenwerking met 

de inwoners en diegenen die binnen onze 

gemeentegrens werken, recreëren, zorg halen 

enzovoort. Hun denk- en daadkracht, al dan niet 

verenigd in verenigingen, vrijwilligersorganisaties of 

gewoon als participerende burger zijn van 

doorslaggevend belang om keuzes, die wij samen 

moeten maken, tot een goed einde te brengen. De 

tijd dat een overheid dat alleen kan zijn al lang 

vervlogen, als dat al ooit zo is geweest. 

Wij wensen dat dit programma uw vertrouwen en 

handvatten biedt om samen met ons de toekomst in 

te gaan. Een toekomst die recht doet aan alle 

mogelijkheden die de gemeente Roosendaal te 

bieden heeft en waar iedereen deel van uit kan 

maken.  

Nu vooruit. 

 

 

Maarten Vermeulen, lijsttrekker D66 Roosendaal  

 

Rob van Beek, voorzitter D66-afdeling Roosendaal 
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De kern van het programma 
 
Transparantie van bestuur   

 
D66 Roosendaal wil de inwoners van Roosendaal 

actief betrekken bij de beleidsvorming door 

voorafgaand aan deze beleidsvorming burgers en 

bedrijven te consulteren. 

In navolging van het onderzoek naar Stadsoevers wil 

D66 Roosendaal dat er meer ingestoken wordt op de 

kwaliteit van besluitvorming en de 

informatievoorziening hierover.  

Voor bestuurlijke transparantie en financiële 

gezondheid wil D66 Roosendaal tijdige en 

inzichtelijke begrotingen, financiële discipline, 

snelle en deugdelijke verantwoording en een 

intensieve toetsing door een sterke, permanente, 

onafhankelijke gemeentelijke rekenkamer.   

 

D66 gelooft in de eigen kracht van 
mensen  
 
Wij willen betrokkenheid vergroten en initiatief 

aanmoedigen. Ondernemers met innovatieve ideeën 

en bewoners met dromen over een mooiere stad 

moeten de kans krijgen om hun visie te laten horen. 

Dit betekent dat wij hen de kans willen geven hun 

creativiteit, ondernemingslust en vindingrijkheid te 

benutten en te uiten. 

D66 Roosendaal ziet de gemeentelijke organisatie 

daarbij graag als ondersteuner bij initiatieven 

middels advisering, vergunningverlening en 

facilitering. Daarmee krijgen creativiteit, 

ondernemingslust en vindingrijkheid de ruimte die 

ze verdienen. 

 

Focus op kerntaken 
 
D66 Roosendaal vindt het van belang dat er een 

nieuwe  goede kerntakendiscussie wordt gevoerd in 

combinatie met een strategische heroriëntatie.   

Deze discussie is niet alleen aan de raad en college 

maar moet vooral ook met de inwoners en instanties 

in Roosendaal gevoerd worden. Zij weten wat er 

leeft, wat er schort en wat er mogelijk is. Het is aan 

de politiek dit te benutten om de strategische keuzes 

te maken en om zo tot een financieel gezond 

meerjarenbeleid te komen. Wat D66 Roosendaal 

betreft is de kerntakendiscussie het eerste 

agendapunt voor de nieuwe gemeenteraad. 

 

Stem af met je omgeving  
 
D66 Roosendaal vindt het belangrijk dat er in de 

vorming van beleid in regionaal verband afgestemd 

wordt. Om de kans van slagen voor plannen te 

vergroten moet Roosendaal actief meedoen aan 

regionale en bovenregionale ontwikkelingen. Dat 

maakt plannen effectiever en voorkomt onnodige 

kosten in de uitvoering. Daarom: stem af met je 

omgeving.  

 

Onderhoud wat je hebt 
 
D66 Roosendaal ziet Roosendaal graag als een 

groene gemeente. Het huidige onderhoud van de 

openbare ruimte en de groenvoorzieningen zijn D66 

Roosendaal echter een doorn in het oog. Terwijl er 

gesproken wordt over investeringen voor majeure 

projecten, waarvan het nut ferme discussies 

oproept, wordt het onderhoud van de bestaande 

voorzieningen en het openbaar groen op een 

minimaal niveau uitgevoerd. In een tijd van 

economische malaise dient geïnvesteerd te worden 

in het behoud van voorzieningen die hun nut 

hebben bewezen en waar de inwoners trots op 

(kunnen) zijn. Dit draagt bij aan een goed woon- en 

leefklimaat, waarin de inwoners zich thuis voelen. 

 

Aantrekkelijkheid van woonstad en 
bedrijventerreinen  
 
Bij nieuwe projecten wil D66 Roosendaal de focus 

leggen op bouwen binnen de bestaande contouren 

van de gemeente: inbreiding in plaats van 

uitbreiding. Daarmee wordt voorkomen dat er op 

andere plaatsen leegstand en verpaupering ontstaan 

en daarmee revitaliseer je de bestaande 

infrastructuur. 

 

Duurzaamheid 
 
D66 staat voor duurzame gemeenten. Een duurzame 

gemeente betekent voor D66 Roosendaal een 

gemeente die aandacht heeft voor het leefmilieu, die 

het welzijn van burgers bevordert en die de 

veerkracht en het initiatief van mensen ontwikkelt. 

Groene ruimte, sociale cohesie en ondernemende 

burgers zijn daarbij sleutelbegrippen. 
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> Bezuinigen moet, maak duurzame keuzes  

 

 
Tegenvallende inkomsten uit grondexploitaties, vermindering van de inkomsten uit 

het Rijk, extra taken en financiële verantwoordelijkheden vanuit de decentralisaties 

van overheidstaken met bijbehorende efficiency kortingen van het rijk via het 

gemeentefonds: allemaal redenen waarom de gemeente de afgelopen jaren heeft 

moeten bezuinigen en de komende jaren nog meer moet gaan bezuinigen. Deze 

ontwikkelingen zullen effect hebben op de reserves en het weerstandsvermogen van 

de gemeente. De ratio weerstandvermogen is de afgelopen twee jaar al van 1,9 naar 

1,3 gedaald. D66 Roosendaal gaat voor een minimaal weerstandsvermogen van 1,0. 

Daarnaast ligt er nog een financiële druk vanuit het politieke verleden van 

Roosendaal vanuit het grondbeleid en majeure projecten als Stadsoevers.   

 

D66 is een partij die vindt dat de financiën op orde moeten zijn, ook op de lange 

termijn, dat is duurzaam. We moeten de problemen van het heden niet doorschuiven 

naar de toekomst en daarmee onze (klein)kinderen belasten. D66 Roosendaal zet ten 

aanzien van financiën en economie in op: 

• Kerntakendiscussie 

• Intensieve rol rekenkamer 

• Grondbeleid en het rendement van majeure projecten 

• Herstructurering bedrijventerreinen 

• Ondernemersfonds 

• Masterplan logistiek en transport 

 

 

Kerntakendiscussie 
 

Meer zelf doen met minder geld is de opdracht die 

de gemeente krijgt. Wij zijn echter tegenstander van 

het toepassen van de kaasschaafmethode, dat is voor 

bestuurders die geen politieke keuzes kunnen 

maken. D66 Roosendaal legt de prioriteit op 

kostenreductie boven inkomstengroei. Niet-

wettelijke taken zullen moeten worden afgestoten of 

op zijn minst minder intensief worden uitgevoerd. 

D66 Roosendaal vindt het daarom van belang dat er 

een nieuwe goede kerntakendiscussie wordt gevoerd 

in combinatie met een strategische heroriëntatie. 

Een heroverweging van de Agenda van Roosendaal 

in de uitvoering en keuzes hoort daarbij: wat is echt 

belangrijk voor Roosendaal? 

Deze discussie is niet alleen aan de raad en college, 

maar moet vooral ook met de inwoners en instanties 

in Roosendaal gevoerd worden. Zij weten wat er 

leeft, wat er schort en wat er mogelijk is. Het is aan 

de politiek dit te benutten om de strategische keuzes 

te maken en om zo tot een financieel gezond 

meerjarenbeleid te komen. Wat D66 Roosendaal 

betreft is de kerntakendiscussie het eerste 

agendapunt voor de nieuwe gemeenteraad.  

 

 
Rekenkamer 
 

Voor bestuurlijke transparantie en financiële 

gezondheid wil D66 Roosendaal tijdige en 

inzichtelijke begrotingen, financiële discipline, 

snelle en deugdelijke verantwoording en een 

intensieve toetsing door een sterke, permanente, 

onafhankelijke gemeentelijke rekenkamer.   

Roosendaal heeft dat hard nodig. Ook de 

‘Rapportage Onderzoek Stadsoevers inclusief 

Stadskantoor’ (Necker/Van Naem) beveelt aan dat 

er meer ingestoken wordt op de kwaliteit van  
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besluitvorming en de informatievoorziening 

daarover.  

Een sterke Rekenkamer helpt de Raad bij de duale 

controle op het College. Aan de Rekenkamer wordt 

in z'n algemeenheid meegegeven om permanent toe 

te zien op de (meerjarige) effecten van de 

Collegebesluiten. Daarnaast krijgt de Rekenkamer 

de opdracht om specifieke zaken onder de loep te 

nemen. Periodiek (bijv. eens per kwartaal) 

rapporteert de Rekenkamer aan de gemeenteraad. 

 

 
Majeure projecten en het 
grondbeleid 
 

Majeure projecten 

Met Stadsoevers en andere projecten is het college  

de afgelopen jaren diverse meerjarige verplichtingen 

aangegaan. Deze erfenis heeft zijn effect op de 

gemeentefinanciën. 

D66 Roosendaal wil inzichtelijk maken wat de 

meerjaren-last is die voortvloeit uit de aangegane 

verplichtingen van Stadsoevers. Hoe groot is deze 

last, wat zijn de mogelijkheden om daar vanaf te 

komen, welke risico’s lopen we nog meer en hoe is 

de last van Stadsoevers gecompenseerd door andere 

budgetten? Sowieso is D66 Roosendaal van mening 

dat in Roosendaal de aandacht te veel uitgaat naar 

de majeure projecten ten koste van reguliere 

kerntaken (bijv. onderhoud). 

 

Het liefst vinden we voor Stadsoevers een 

constructieve, rendabele oplossing. We hopen niet 

dat zal blijken dat Roosendaal hier meerjarig alleen 

maar last(en) van zal hebben, als de vastgoedmarkt 

ook de komende jaren nog niet veel in beweging zal 

zijn. 

 

Het gemeentelijk grondbeleid 

Niet alleen Stadsoevers, maar ook de economische 

situatie in het land en demografische 

ontwikkelingen voor de komende decennia zetten de 

gemeentefinanciën en het gemeentelijk grondbeleid 

onder druk. Roosendaal staat daarin niet alleen.  

 

Middels exploitatie van grond (woonwijken, 

bedrijventerreinen) hebben de gemeentes de 

afgelopen honderd jaar geld kunnen verdienen. 

Demografische en economische ontwikkelingen 

zorgen er echter in hoog tempo voor dat dat niet 

meer mogelijk is. Zeker niet in de mate waarin we 

dat gewend waren. Nieuwe nieuwbouwwijken zoals 

Weihoek, Tolberg, Kortendijk, Langdonk, Kroeven 

en Westrand gaan er simpelweg niet meer komen. 

Ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen gaat 

veelal ten koste van leegstand van de bestaande 

terreinen. 

Dat vraagt om een radicale verandering in de wijze 

waarop de gemeente om moet gaan met haar 

grondbeleid en majeure projecten. Passen 

gemeentes, zoals Roosendaal, hun beleid niet aan 

dan brengt dat voor de individuele burgers grote 

risico’s met zich mee zoals uitholling en 

verpaupering van de bestaande wijken.  

 

D66 Roosendaal zet in op: 

1. Een passief of faciliterend 

grondbeleid van de gemeente waarbij ze 

vooral de regierol inneemt in plaats van 

een actieve rol waarbij de gemeente grond 

verwerft, in eigendom heeft en bouwrijp 

maakt. Daarmee verklein je de financiële 

risico’s. Bij een faciliterende rol kan de 

gemeente grond aankopen om de 

onderhandelingspositie met de betrokken 

marktpartijen te versterken. Deze keuze zal 

altijd op basis van een goed risicoprofiel en 

transparantie moeten worden gemaakt. De 

raad zal zijn kaderstellende en 

controlerende rol hierin moeten 

versterken. 

2. Inbreiding. Bij nieuwe projecten de focus 

leggen op bouwen binnen de bestaande 

contouren van de gemeente. Daarmee 

wordt voorkomen dat er op andere 

plaatsen leegstand en verpaupering 

ontstaat en revitaliseer je de bestaande 

infrastructuur. 

3. Op regionaal niveau afstemmen ten 

aanzien van wonen/werken en de bouw 

van vastgoed om een overschot te 

voorkomen. Daarbij moeten keuzes altijd 

gemaakt worden op de lange termijn met 

aandacht voor bijstelling van de plannen 

gedurende de looptijd. 

 

 

Herstructurering Bedrijventerreinen 
 
Herstructurering van verouderde terreinen is 

makkelijker gezegd dan gedaan.  

Een veel voorkomende bottleneck is dat de meeste 

gemeenten voor het onderhoud en beheer van de 

terreinen geen of onvoldoende middelen hebben 

gereserveerd. Hetzelfde geldt voor de eigenaren van 

bestaand vastgoed.  

Verder ontbreekt het bij de meeste private en 

publieke partijen aan voldoende deskundigheid om 

een langjarig en complex proces van 

herstructurering te organiseren en te financieren. 

Alleen door een gezamenlijke publiek-private 
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aanpak onder strakke regie en met een financiële 

impuls van buiten (subsidies) kan deze impasse 

worden  doorbroken. 

1. Zoek samenwerking. De Brabantse 

OntwikkelingsMaatschappij (BOM) heeft 

meerdere ervaringsgegevens opgedaan. 

Daaruit bleek dat het professioneel en 

onafhankelijk aansturen van complexe 

processen en voldoende kapitaal de twee 

belangrijkste succesfactoren zijn voor het 

welslagen van een 

herstructureringsproject. D66 Roosendaal 

vindt dat de gemeente, de provincie en de 

private sector, die al samenwerken in het 

proces van herstructurering, blijvend de 

handen ineen moeten slaan om juist in 

deze tijd van economische stagnatie de 

uitdaging van herstructurering gezamenlijk 

aan te pakken en tot een succes te maken. 

2. Gebruik bestaande grond. 

Herstructurering betekent dat D66 

Roosendaal het huidige uitgifteprotocol 

van de gemeente Roosendaal voor 

bedrijfsgronden, waarbij altijd als eerste 

wordt gekeken of gronden (al dan niet 

bebouwd) beschikbaar zijn op de bestaande 

bedrijventerreinen, bij aanvragen voor 

beschikbare grond een dominantere 

invulling kan krijgen dan dat het nu heeft. 

De hierboven genoemde samenwerking 

moet daar natuurlijk een grote rol in 

spelen.  

3. Behoudende instelling t.a.v. nieuwe 

bedrijventerreinen. D66 Roosendaal 

pleit ervoor, zolang de bestaande bedrijven 

terreinen nog niet volledig benut worden, 

zeer terughoudend te zijn met het 

ontwikkelingen van nieuwe 

bedrijventerreinen. We willen anticiperen 

op het vertrek van bedrijven en wat dat 

doet met de werkgelegenheid en de 

bezetting van de bedrijventerreinen. Denk 

bijvoorbeeld aan de onzekere toekomst van 

Philips Roosendaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een ondernemersfonds voor 
aantrekkelijker bedrijventerreinen 
 
Door de financiële positie van de gemeente is het 

moeilijk om naast de gebruikelijke overheidstaken 

die gelden voor het beheer en onderhoud van 

bedrijventerreinen, extra financiële input te geven 

aan het bedrijvenparkmanagement om 

bedrijventerreinen aantrekkelijker en representatief 

te maken voor bestaande en nieuwe 

ondernemingen. Een mogelijke manier om wel over 

financiële middelen  te kunnen beschikken is te 

komen tot een vorm van ondernemersfonds. De 

reclamebelasting die nu geldt in de binnenstad is 

hier een goed voorbeeld van. Gemeente  en 

ondernemers werken hier succesvol samen. De 

gelden die een ondernemersfonds zou kunnen 

vergaren zijn bestemd voor activiteiten die buiten de 

basistaken van de gemeente staan, dan wel een extra 

buffer vormen boven op die basistaken. De gelden 

moeten in een bepaalde vorm door de ondernemers 

zelf beheerd kunnen worden. D66 Roosendaal pleit 

er voor om als gemeente een voortrekkersrol en 

faciliterende rol te spelen om te komen tot een vorm 

van een ondernemersfonds.   

 

 

Roosendaal: logistiek en  transport  
 
Gezien de gunstige ligging van Roosendaal (tussen 

Antwerpen en Rotterdam) is Roosendaal van 

oudsher al een ideale logistiekstad. De Roosendaalse 

economie is sterk verbonden aan haar logistieke 

functie. Echter mede door de economische crisis en 

door andere ontwikkelingen op spoor- en wegennet 

is Roosendaal zijn positie als gunstige 

vestigingsplaats langzaamaan aan het verliezen. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de komst van de A4. 

Roosendaal is onderdeel van een regio die uitermate 

sterk kan zijn als het gaat om logistiek en transport. 

D66 Roosendaal wil daarom in regionaal verband 

tot een masterplan komen om de logistieke functie 

weer te versterken. Een plan voor Roosendaal alleen 

heeft naar onze inschatting te weinig kans van 

slagen. Die broek moet Roosendaal niet zelf alleen 

aan willen trekken. Roosendaal moet actief meedoen 

aan regionale en bovenregionale ontwikkelingen, 

kijkend naar de ligging dichtbij wereldhavens als 

Rotterdam en Antwerpen. Stem af met Rotterdam 

als het gaat om ontwikkelingen in 

bedrijventerreinen en transportroutes. 
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> Bezuinigen met duurzaamheid, niet op duurzaamheid  
 

 

In een tijd waar het een gemeente economisch niet voor de wind gaat is 

duurzaamheid al snel een post waarop wordt bezuinigd. Kiezen voor duurzaamheid 

doen wij echter niet alleen vanuit principes, dat doen wij ook vanwege zakelijke en 

financiële overwegingen.  

D66 Roosendaal ziet in duurzaamheid geen beperkende voorwaarde. Duurzaamheid 

is een kans voor onze stad. 

 

D66 Roosendaal staat daarom voor een duurzaam Roosendaal.  

Een duurzame gemeente betekent voor D66 Roosendaal een gemeente die aandacht 

heeft voor het leefmilieu, die het welzijn van burgers bevordert en die de veerkracht 

en het initiatief van mensen ontwikkelt. Groene ruimte, sociale cohesie en 

ondernemende burgers zijn daarbij sleutelbegrippen. Voor D66 Roosendaal betekent 

duurzaamheid echter ook welvaart, zoals economische groei. Duurzaamheid biedt 

een route om onze stad aantrekkelijker te maken voor u en toekomstige inwoners. 

Binnen het thema duurzaamheid zet D66 Roosendaal in op de volgende punten: 

• Duurzame economie 

• Duurzame leefomgeving 

• Burgerinitiatief voor duurzaamheid 

• Een duurzame gemeentelijke organisatie 

• Duurzaam onderwijs 

 

 

Een duurzame economie 
 
Er zijn veel kansen om Roosendaal een centrale 
plaats in de ontwikkeling van een moderne, 
duurzame regionale economie te geven. Denk 
bijvoorbeeld aan het belang van West-Brabant als 
logistiek knooppunt en de ontwikkeling van een 
biobased1 economie in de regio. In deze sectoren zit 
de toekomst van regionale werkgelegenheid voor 
gekwalificeerd personeel. Roosendaal dient daar 
aansluiting bij te vinden en een aantrekkelijke 
vestigingsplaats te worden en te blijven voor 
bedrijven van de nieuwe duurzame economie.  
D66 Roosendaal wil tevens bekijken hoe we de 
duurzame ontwikkeling van de regionale economie 
samen met het regionale onderwijs kunnen 
benutten voor de profilering van Roosendaal als 
vestigingsplaats voor bedrijven én burgers. 
 

                                                           
1
 Een biobased economie is een economie die 

gebaseerd is op het zo efficiënt mogelijk gebruik 

maken van gewassen en biomassa voor voeding, 

veevoer, materialen, energie en brandstof. 

Een duurzame leefomgeving 
 
Met snel stijgende energieprijzen is het zaak om het 
energieverbruik van burgers terug te dringen. Een 
steeds groter deel van het gezinsinkomen gaat op 
aan gas en elektriciteit.  
Doordat veel mensen vinden dat de nationale 
overheid te langzaam is met energie- en 
klimaatbeleid komen er steeds meer lokale 
initiatieven van de grond. D66 Roosendaal wil deze 
ontwikkeling versnellen door: 

1. Obstakels weghalen voor praktisch 
haalbare initiatieven, zoals het snel 
installeren van zonnepanelen of -
collectoren en het isoleren van gebouwen.  

2. Pleiten voor het in stand houden van 
salderen en virtueel salderen van zelf 
opgewekte stroom, zodat ook verenigingen 
van eigenaren en lokale coöperaties van 
deze regeling kunnen profiteren en het zelf 
opwekken van stroom d.m.v. zonnepanelen 
of windmolens voor meer mensen mogelijk 
wordt.  

3. Een duurzame leefomgeving. 
Daarnaast gaat duurzaamheid in onze ogen 
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verder dan alleen het bezuinigen op 
energie. Ook door middel van bijvoorbeeld 
groene daken in de binnenstad kan 
bijgedragen worden aan een fijne, 
duurzame leefomgeving. 

4. Verduurzaming van 
overheidsgebouwen. Voor publieke 
gebouwen, zoals het gemeentehuis en 
scholen, wordt een plan opgesteld om de 
gebouwen energiezuiniger te maken. Het 
uitgangspunt is dat de bestaande bouw 
wordt verduurzaamd door investeringen te 
doen die zichzelf terugverdienen. In het 
plan moet niet alleen oog zijn voor het 
besparen van energie, maar ook aandacht 
gegeven worden aan het verbeteren van de 
luchtkwaliteit door gebruik te maken van 
materialen die geen schadelijke effecten 
kunnen hebben op de gezondheid en door 
het voorzien van voldoende ventilatie. Door 
deze keuzes actief uit te dragen stimuleer je 
andere organisaties in de gemeente dit ook 
te doen. 

5. Regionale aanpak. Waar mogelijk 
werken we samen met buurgemeenten om 
onze impact te vergroten en deze 
ontwikkeling verder te versnellen. 

 
 

Initiatief voor duurzaamheid van 
burgers en bedrijven 
 
D66 Roosendaal wil burgers en bedrijven 
uitnodigen om zelf actie te nemen om vernieuwende 
duurzame initiatieven met elkaar te ontwikkelen. 
Daartoe stelt D66 Roosendaal een 
duurzaamheidsprogramma in waar burgers en 
bedrijven een financieel beroep op kunnen doen. 
Initiatieven worden bij voorkeur ingediend door 
meerdere burgers en bedrijven in samenwerking 
met andere partijen (bijv. andere bedrijven, 
winkeliers, scholen, bewonersorganisaties, 
sportverenigingen) en zijn concreet onderbouwd 
met een begroting. Ieder duurzaam initiatief wordt 
beoordeeld door een door de gemeente ingesteld 
expertpanel dat ook bestaat uit een 
vertegenwoordiging van politieke partijen. 

 
 

Een duurzame gemeentelijke 
organisatie 
 
Gemeenten zijn in geld uitgedrukt de grootste 
inkopers van het land. Met duurzaam inkopen door 
de gemeentelijke organisatie en haar diensten kan 
Roosendaal dus een verschil maken. D66 
Roosendaal is voorstander van ambitieuze 
duurzaamheidseisen bij inkoop van goederen en 
diensten en vindt dat de stedelijke inkoop gebaseerd 
moet zijn op ‘zero waste’, ‘total cost of ownership’ 
(TCO) en zoveel mogelijk lokale inkoop met 
aandacht voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Met TCO worden goederen, 
producten en gebouwen gewaardeerd op hun 
prestaties en kosten gedurende hun gehele 
levensduur. Op korte termijn kan dat betekenen dat 
hogere investeringen nodig zijn, maar die verdienen 
zich op middellange en lange termijn dubbel en 
dwars terug. Zo is de gemeente goedkoper uit én 
wordt een impuls aan de lokale economie gegeven. 
Ondertussen geeft de gemeente het goede voorbeeld 
aan burgers en bedrijven, zoals zij hoort te doen. 
 
 

Het onderwerp ‘duurzaamheid’ in 
het onderwijs 
 
Duurzaamheid gaat in essentie over het in balans 
brengen van welzijn en welvaart voor huidige en 
toekomstige generaties. Om die reden is onderwijs 
over duurzaamheid van groot belang en D66 
Roosendaal zet daar op in. Wij willen burgers actief 
bewust maken van de mogelijkheden van 
duurzaamheid, inclusief de kostenbesparingen die 
er mee gerealiseerd kunnen worden en goede 
voorbeelden verspreiden. Daarbij willen we actief 
samenwerken met het milieu-educatiecentrum op 
Visdonk. Tevens wil D66 Roosendaal een MBO-
opleiding op het gebied van duurzaamheid naar 
Roosendaal halen en aandacht voor duurzaamheid 
op alle scholen stimuleren. 
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> Zorg mag geen punt van zorg zijn, maar zorg is 
toegankelijk, solidair en betaalbaar. 

 

 

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is een uitvoeringstaak van de 

gemeente. Ze heeft daarin een belangrijke rol in de verzorging, begeleiding en 

participatie van haar inwoners, zodat deze volwaardig kunnen deelnemen aan de 

samenleving. De druk op deze gemeentetaak zal per 2015 toenemen vanuit de 

hervormingen in de AWBZ, de jeugdzorg en de zorg voor mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt via de nieuwe participatiewet. Vanaf 2014 vervalt bovendien de 

aanspraak op dagbesteding uit de rijksregeling AWBZ en wijzigt de aanspraak op 

persoonlijke verzorging.  

De overheveling van deze taken naar de gemeente zal gepaard gaan met een 

overheveling van financiële middelen, echter met een fikse korting: een derde minder 

ten opzichte van het huidige budget. Gemeenten moeten dus meer gaan doen met 

minder geld en krijgen voor het eerst zeggenschap over praktisch het hele sociale 

domein. Ze heeft daarmee een groot belang in de leefwereld van de burgers. De 

uitdaging voor de gemeente, als meest nabije overheid, is mensen beter, eerder en 

slimmer te gaan (laten) helpen tegen fors minder kosten, waarbij de zelfredzaamheid 

van de burger bevorderd wordt. 

 

D66 Roosendaal streeft naar een betrokken gemeente die slim en efficiënt stuurt op 

intensieve samenwerking van de diverse betrokken uitvoeringsinstanties. De 

decentralisaties maken het mogelijk om dwarsverbanden te leggen tussen de 

Wmo/AWBZ, de jeugdzorg en het domein van werk en inkomen.  

 

 

Algemeen beleid 
 

Het belangrijkste is dat we de cliënt niet uit het oog 

verliezen. Er wordt nu vaak te boekhoudkundig over 

zorg gesproken, over mensen, in plaats van met 

mensen. We moeten niet vergeten dat goede zorg 

een belangrijke waarde is in onze samenleving en 

vaak de meest kwetsbare groepen raakt. De 

overheveling van de genoemde taken biedt kansen 

om zorg beter te maken door meer maatwerk, 

minder bureaucratie en een nieuwe invulling van 

taken op lokaal niveau. Daartegenover staat dat er 

op dit moment nog veel onduidelijk is over de 

definitieve uitvoering van dit beleid en de 

bijbehorende financiële consequenties. Dit vereist 

een degelijk beleid, zowel in de aanloop als in de 

uitvoering van de overgehevelde taken. D66 

Roosendaal staat voor degelijk bestuur en wil dit 

vormgeven via: 

1. Eén loket voor alle zorg. 

Toegankelijkheid tot deze zorg ziet D66 

Roosendaal in de vorm van één zorgloket 

voor de drie ketens van zorg, waar de 

burger wordt begeleid via de gemeentelijke 

zorgcoördinator. Dit is een gekwalificeerde 

professional met een brede blik die het 

geheel aan zorgbehoefte en- aanbod kan 

overzien. Hij/ zij gaat het gesprek aan met 

de zorgvrager en zijn directe omgeving over 

de invulling van de zorg. Daarmee is winst 

te halen in geld, prestatie en menselijk 

geluk. Denk aan gezamenlijke diagnose en 

aanpak bij klanten met een meervoudige 

problematiek, met aandacht voor zowel de 

verschillende vormen van zorg als de 

financiële situatie van zorgcliënten. Dit 
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loket is tevens onafhankelijk meldpunt 

voor zorg gerelateerde klachten, geen 

klachtentelefoon bij de zorginstelling zelf, 

zodat de afhandeling kan worden 

meegenomen in nieuwe aanbestedingen. 

2. Investeer vóór 2015 in 

kennisopbouw. Het complexe 

takenpakket vraagt om een 

professionaliseringsslag en een versterking 

van de bestuurskracht bij ambtelijke 

diensten, bestuurders en 

gemeenteraadsleden. D66 Roosendaal pleit 

voor scholing van de betrokkenen, vooral 

via de instanties die nu verantwoordelijk 

zijn voor de zorgtaken. 

3. Regionale samenwerking met 

heldere aanspreekbaarheid. De 

gemeenten zullen moeten samenwerken 

om een efficiënt beleid te voeren, 

bijvoorbeeld voor de inkoop van (jeugd-) 

zorg en voor het opstellen van de 

kwaliteitscriteria. Deze samenwerking mag 

er niet toe leiden dat niemand 

aanspreekbaar is. Het moet wat D66 

Roosendaal betreft altijd volstrekt duidelijk 

zijn wie waarvoor verantwoordelijk is en 

door de gemeenteraad aangesproken kan 

worden. De positie en inspraak van 

cliënten en direct betrokkenen via 

cliëntenraden dient te zijn gewaarborgd 

zodat de klanttevredenheid een stem heeft. 

Ook moet duidelijk zijn wie waarop 

toezicht houdt om zo teveel regeldruk te 

voorkomen. 

4. Evaluatie van het beleid. Giet de 

nieuwe werkvormen niet in bureaucratisch 

beton, maar evalueer de resultaten en stel 

waar nodig bij. Investeer als gemeente in 

het uitwisselen van regionale best 

practices. D66 Roosendaal stelt voor deze 

evaluatie elke twee jaar te doen. 

5. Beheersbare financiële risico’s. Alle 

potjes voor zorg en welzijn worden 

samengevoegd en overgedragen, zodat de 

gemeente het geld daar besteed waar nodig 

is. Om een onbegrensd beslag op de 

schaarse algemene middelen te voorkomen 

is het van belang dat de overgedragen 

taken uit dit samengevoegde budget 

worden betaald. Daarbij moet dit budget 

geoormerkt worden voor deze taak en niet 

aangewend worden in de algemene 

middelen. 

6. Investeer in ICT. De rol van informatie 

en informatie-uitwisseling is onmisbaar om 

in de informatiebehoefte te kunnen 

voorzien van alle betrokken partijen: 

burgers en professionals. Dat vraagt om 

standaardisatie en afstemming op ICT en 

dit is noodzakelijk om dwarsverbanden te 

leggen tussen de drie uitvoeringstaken. 

 

 

Langdurige zorg 
 
Veel voormalig AWBZ-gerechtigden gaan een 

beroep doen op de Wmo. Daarnaast zal de 

gezondheidszorg de komende jaren veranderen, 

doordat zij meer en meer gericht wordt op het 

helpen van mensen met langdurige aandoeningen of 

ouderdomsgebreken. Mede gezien de 

leeftijdsopbouw in Roosendaal is het noodzakelijk 

dat we nu maatregelen nemen om de zorg goed, 

toegankelijk en ook betaalbaar houden. Daarbij is 

Roosendaal wat betreft de Wmo taak van de 

huishoudelijke verzorging  een nadeelgemeente: de 

uitvoering zal moeten verbeteren. De genoemde 

ontwikkelingen scheppen het momentum om dit te 

realiseren. D66 Roosendaal zet in op de volgende 

zaken: 

1. Zorg in de buurt. D66 Roosendaal wil 

naar meer zorg in de buurt. Van genezen 

naar voorkomen. We willen participatie en 

ook hier de eigen kracht stimuleren. Van 

patiënten die passief zorg ondergaan naar 

zelfredzame patiënten met eigen 

verantwoordelijkheid die zo lang mogelijk 

thuis kunnen blijven wonen. Dat betekent 

dat er zorg aan huis nodig is, zowel in de 

vorm van professionele zorg als in de vorm 

van mantelzorg, begeleiding en 

dagbesteding. Deze zorg dient evenredig 

beschikbaar te zijn in de wijken en in de 

dorpen. Ook draagt deze zorg bij aan het 

tegengaan van vereenzaming van senioren. 

2. Centrale rol wijkverpleegkundige. De 

wijkverpleegkundige staat dichtbij, en 

vormt het centrale aanspreekpunt voor, 

mensen met een zorgbehoefte. Deze 

verpleegkundige krijgt wat D66 

Roosendaal betreft veel vrijheid om haar/ 

zijn werk uit te voeren: zo min mogelijk 

protocollen en formulieren, zo veel 

mogelijk gebruik van vakkennis en gezond 

verstand.   

3. D66 Roosendaal omarmt 

mantelzorg. De meest persoonlijke zorg 

is wat D66 Roosendaal betreft mantelzorg, 

zorg gegeven door de mensen dichtbij de 

zorgbehoevende, door familie en vrienden. 

Daarna komen kennissen en pas daarna 

zorgverleners. De gemeente dient deze 

mantelzorgers goed te ondersteunen door 
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hen een aantal dagen per jaar toegang te 

geven tot vervanging door zorgverleners, 

zodat zij ook met vakantie kunnen. Daarbij 

maakt de gemeente niet alleen beleid over 

mantelzorgers, maar ook beleid met 

mantelzorgers. 

4. Zo lang mogelijk thuis wonen. D66 

Roosendaal vindt het goed voor het welzijn 

van ouderen dat zij zo lang mogelijk thuis 

kunnen blijven wonen. De gemeente zorgt 

wat ons betreft voor huisvesting van 

ouderen in de wijken, zodat zij gemakkelijk 

mee kunnen blijven doen in de wijk waar ze 

wonen en niet hoeven te verhuizen naar 

een verzorgingstehuis. Dat strookt ook met 

het woonbeleid van D66 Roosendaal 

waarin wijken opnieuw uitgevonden 

worden. Private (kleine) en wijkgebonden 

woon- en zorginitiatieven moeten worden 

ondersteund door de gemeente. 

Beperkende regelgevingen wil D66 

Roosendaal zo veel mogelijk wegnemen. 

Van de cliënt en zijn sociale omgeving 

wordt een extra bijdrage gevraagd. Zorg 

wordt vergoed, maar wonen en service 

worden niet vanzelfsprekend vanuit 

AWBZ-gelden gefinancierd maar ook uit 

eigen middelen, naar draagkracht. 

 

 

Jeugdzorg 
 

De overheveling van de jeugdzorg naar de gemeente 

moet ertoe leiden dat de zorg voor jongeren ook echt 

beter wordt. Dus naar de situatie waarin per 

betrokken gezin sprake is van één plan met één 

duidelijke regisseur. Het kind moet nadrukkelijk 

centraal staan. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is 

dat niet altijd. De decentralisatie van de 

verantwoordelijkheid voor jeugdzorg naar de 

gemeenten maakt het mogelijk dat de zorg zoveel 

mogelijk in de eigen omgeving kan worden 

georganiseerd. D66 Roosendaal heeft daarbij de 

volgende uitgangspunten: 

1. Maak gebruik van de kracht van het 

eigen gezin. Professionals, ouders en het 

kind kunnen in een wederkerige relatie 

beter preventief te werk gaan dan 

ambtenaren. De gemeente en de 

professionals moeten vooral kijken wat wel 

kan in plaats van wat niet kan, met in 

plaats van over het kind. De professional 

moet de ruimte krijgen om met ouder, kind 

en andere partijen een individuele aanpak 

te creëren zonder vast te zitten aan 

protocollen of urenschema’s. Daarbij moet 

aandacht zijn voor de ‘match’ tussen voogd 

en gezin: als het niet klikt moet de 

gemeente op zoek naar een andere voogd. 

Effectieve gezinshulp moet uitplaatsing zo 

veel mogelijk voorkomen. 

2. Verbind onderwijs en jeugdzorg. 

Vanuit onderwijs kan zowel een sterke 

preventieve werking als een 

signaleringsfunctie uitgaan. Vroege 

signalering voorkomt problemen en de 

preventieve werking voorkomt aanspraak 

op jeugdzorg. D66 Roosendaal ziet synergie 

in het vestigen van hulpverleners in 

scholen en in het samenbrengen van de 

taken jeugdzorg en onderwijs onder één 

wethouder. 

 

 

Participatiewet 
 
De participatiewet legt een druk op de sociale 

werkplaatsen. Zij zullen minder geld krijgen dan dat 

ze aan lonen uitgeven en er komen minder 

werkplekken. Roosendaal zal daarom moeten 

blijven inzetten op een intensieve vorm van 

ontwikkeling en uitplaatsing van sociale werkplaats-

medewerkers, en ook van bijstandsgerechtigden, 

naar een zo regulier mogelijke plaats op de 

arbeidsmarkt.  

Het uitgangspunt van D66 Roosendaal is dat 

mensen aan de slag blijven. Ook als dat via 

vrijwilligerswerk is. Het doen van vrijwilligerswerk 

geeft de mensen weer kans om werkervaring op te 

doen en nieuwe competenties te verwerven die 

helpen bij het vinden van een baan. Betaald werk is 

bovendien het beste medicijn in het voorkomen van 

armoede en problematische schulden. D66 

Roosendaal ziet de volgende kansen: 

1. Vraag een tegenprestatie aan 

uitkeringsgerechtigden. De gemeente 

steunt de uitkeringsgerechtigde burger in 

een proces naar eigen zelfstandigheid. 

Daarbij mag de gemeente van D66 

Roosendaal een tegenprestatie vragen in de 

vorm van vrijwilligerswerk. De gemeente 

moet zich daarbij wel aan strikte 

randvoorwaarden houden. Zo moet er 

gewaakt worden voor verdringing van 

reguliere arbeidskrachten op de 

arbeidsmarkt. Daarbij moet de focus liggen 

op duurzame uitstroom uit de bijstand, 

vrijwilligerswerk mag de ruimte om te 

solliciteren niet belemmeren. D66 

Roosendaal is voorstander van een pilot 

om vrijwilligers in te zetten voor het 

voorzieningenpakket van de Wmo, samen 
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met de aanbieders van zorg en 

welzijnsactiviteiten. Dit betreft niet de 

professionele zorgtaken, maar bijvoorbeeld 

dagbesteding en sociaal contact om 

vereenzaming tegen te gaan. Bovendien 

kan dit de kans op het krijgen van regulier 

werk vergroten, waardoor gemeentelijke 

uitgaven aan uitkeringen kunnen dalen. 

2. Bied maatwerk, pak fraude aan. Ga 

als gemeente in gesprek met de 

werkzoekende om het traject te bepalen. 

Als mensen werk niet kunnen accepteren 

omdat ze bijvoorbeeld de kinderen niet 

naar de opvang kunnen brengen, moet dat 

niet standaard leiden tot uitkeringskorting. 

Daartegenover staat dat fraude met 

bijstandsuitkeringen funest is voor het 

draagvlak van onze sociale voorzieningen 

en verspilling is van gemeenschapsgeld. 

D66 Roosendaal is voorstander van een 

lokale aanpak via intensieve zoekacties, het 

spoort fraude op en levert geld op. 

3. De gemeente als werkgever. De 

gemeente is verantwoordelijk voor sociale 

werkplaatsen en ‘beschermde 

werkplekken’. Het streven is om zoveel 

mogelijk mensen naar een volwaardige 

baan te begeleiden. Dat betekent dat een 

beschutte werkwerkplaats het laatste 

alternatief is. Omdat deze mensen niet 

altijd zomaar aan de slag kunnen bij 

reguliere werkgevers kan de gemeente 

ondersteunen om deze stap te maken: als 

werkgever, maar ook als opdrachtgever, 

door hiermee rekening te houden bij 

aanbesteding. Dat kan de gemeente ook 

door werkgevers te ondersteunen bij het in 

dienst nemen van mensen met een 

arbeidsbeperking, zodat werkgevers niet te 

maken krijgen met veel bureaucratie. 

4. Regionale samenwerking. De gemeente 

kijkt samen met werkzoekenden en 

werkgevers eerst naar lokale opties voor 

werk, daarna subregionaal en tenslotte 

regionaal. Binnen de regionale 

samenwerking moet wel een duidelijke 

takenverdeling zijn en een goed, 

transparant financieel kader om de 

democratische legitimiteit te kunnen 

garanderen. 

5. Besteed in het armoedebeleid 

specifiek aandacht aan gezinnen met 

kinderen. In lijn met het advies van de 

Kinderombudsman wil D66 Roosendaal 

dat de gemeenten een kindpakket 

ontwikkelen dat voorziet in de meest 

noodzakelijke behoeften, aangevuld met 

zaken die noodzakelijk zijn om mee te 

kunnen doen in de samenleving. Daarbij 

kan het bijvoorbeeld gaan om zwemlessen, 

een bibliotheekpas of het lidmaatschap van 

een sportvereniging. 

 

 

Zorgstad Roosendaal 
 
De zorgeconomie is door de provincie en de 

gemeente als economisch speerpunt voor de 

toekomst benoemd (2025). D66 Roosendaal 

ondersteunt het initiatief van Zorgstad Roosendaal 

en ziet dit als hulpmiddel voor het leggen van de 

eerder genoemde dwarsverbanden in de 

uitvoeringstaken die vanuit de decentralisatie op 

ons afkomen. Samenwerken met de regio biedt 

daarin kansen. In dit kader wil D66 Roosendaal: 

1. Onderwijs. Onderzoek als lokale overheid 

om gezamenlijk met het bedrijfsleven 

(zorgondernemers) en een regionale 

Hogeschool te komen tot een lokale 

zorgopleiding op HBO niveau.  

2. Innovatie stimuleren. Innovaties die de 

zorg(economie) faciliteren moet de 

gemeente ondersteunen en aantrekken 

door waar mogelijk te faciliteren in 

voorzieningen. 

3. Visie op ouderenbeleid. Ontwikkel met 

het initiatief Zorgstad een visie op het 

ouderenbeleid in Roosendaal.  

 

 

Verslaafdenopvang 
 
D66 Roosendaal vindt dat verslaafdenopvang moet 

bestaan om overlast bij de kern aan te pakken. Via 

het creëren van gebruikersruimten en het medisch 

verstrekken van drugs wordt criminaliteit 

voorkomen. Middels transparante afstemming met 

omwonenden over de locatie kan overlast effectief 

worden vermeden. Door goede opvang te bieden in 

combinatie met medische en psychologische zorg en 

het aanpakken van de achterliggende meervoudige 

zorgvragen, wordt de omgeving veiliger, verbetert 

het perspectief voor verslaafden en worden afgeleide 

gezondheidsproblemen voorkomen. 
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> De slimmere stad Roosendaal 

 

 

D66 staat voor het beste onderwijs. Dit is de basis voor een goede opleiding en draagt 

bij aan de opvoeding van nieuwe generaties. Het niveau van onze welvaart heeft een 

basis in het onderwijs. Daarom staat ook onderwijs bij D66 Roosendaal hoog in het 

vaandel. De gemeente Roosendaal kent in totaal ongeveer 40 verschillende scholen 

van primair onderwijs tot aan MBO. Wij vinden het belangrijk dat kwalitatief goed 

onderwijs toegankelijk is voor eenieder binnen de gemeente. Hoewel de gemeente 

officieel geen zeggenschap heeft over de kwaliteit van het onderwijs heeft ze volgens 

D66 Roosendaal wel de verantwoordelijkheid om samen met het onderwijs alles te 

doen om voorwaarden te scheppen voor de beste kwaliteit onderwijs. Verbetering is 

volgens D66 Roosendaal te behalen via meer samenwerking in ondersteunende taken 

en door meer tijd direct aan het onderwijs te laten besteden in plaats van aan 

bureaucratie. D66 Roosendaal zet in op de school die passend onderwijs en speciale 

zorg integreert en op een slimme manier alle organisaties in een wijk verbindt aan de 

school. De school als hart van de wijk. 
 

 

Primair onderwijs 
 
De meeste scholen binnen de gemeente Roosendaal 

vallen binnen het primaire onderwijs. D66 

Roosendaal streeft ernaar om hierin genoeg aanbod 

te blijven bieden binnen de gemeente met een goede 

spreiding over de gemeente, zodat klassen niet te 

groot worden en mede daardoor de kwaliteit 

behouden blijft. Scholen in de dorpskernen moeten 

dan ook behouden blijven, zodat het onderwijs ook 

voor gezinnen in de dorpskernen toegankelijk blijft.  

Verder moet de kwaliteit van huisvesting en 

voorzieningen van scholen duurzaam en goed zijn. 

Niet dat er per se allemaal nieuwe schoolgebouwen 

gebouwd dienen te worden, maar wel dat de 

gebouwen in goede staat verkeren, energiezuinig 

zijn en dat zij voorzien zijn van een goed 

binnenklimaat en alle moderne voorzieningen die 

bij het tegenwoordige onderwijs horen. D66 

Roosendaal wil dit verwezenlijken met de gemeente 

(openbare scholen) en met KPO (de grootste 

overkoepelende organisatie binnen het primair 

onderwijs in Roosendaal). 

Een goed geïntegreerd aanbod van sport- en 

bewegingsvoorzieningen en kinderopvang in het 

basisonderwijs horen daarbij, in combinatie met 

ontwikkelingsstimulering van kinderen in de meest 

brede zin. Daarbij hoort ook een toereikend aanbod 

van passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen 

en het bevorderen van de mogelijkheid tot de 

realisatie van 52 weken basisonderwijs per jaar. Dit 

laatste behelst een combinatie van opvang en de 

mogelijkheid tot kennisverbreding en verdieping 

van de leerlingen. Deelname is uiteraard op 

vrijwillige basis. Denk aan de wijze waarop de 

zomerschool de afgelopen jaren is opgezet. 

 

 

Middelbaar onderwijs 
 
De gemeente Roosendaal kent vier verschillende 

middelbare scholen met verschillende dependances. 

Voor het middelbare onderwijs is het streven van 

D66 Roosendaal om het huidige aanbod in 

onderwijs te behouden en daar waar nodig te 

verbeteren. Ook hier streeft D66 Roosendaal naar 

nauwe samenwerking tussen de gemeente en de 

grotere overkoepelende organisatie OMO, 

scholengemeenschap Tongerlo en het Jan Tinbergen 

College. Samenwerking met lokale bedrijven draagt 

daaraan bij. 

 

 

Speciaal Onderwijs 
 
Aangezien de taak over deze (zorg)leerlingen meer 

bij de gemeente is komen te liggen, is dit een  

belangrijke tak van onderwijs die de gemeente 

Roosendaal te bieden heeft. Het gaat hier om 
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kwetsbare mensen in de samenleving en daarom is 

het volgens D66 Roosendaal niet meer dan normaal 

dat zij de kwaliteit van zorg en onderwijs moeten 

kunnen krijgen die zij nodig hebben, geïntegreerd in 

de reguliere voorzieningen.  

 

MBO 
 
Met het ROC West-Brabant heeft de gemeente 

Roosendaal een breed aanbod aan MBO-

opleidingen.  D66 Roosendaal ziet graag de 

specialisaties van de MBO-opleidingen gekoppeld 

aan het plaatselijke bedrijfsleven. Op deze manier 

kan vroegtijdige schooluitval worden voorkomen. 

Tevens wil D66 Roosendaal dat er specifiek ingezet 

wordt op logistieke, duurzaamheids- en 

zorgopleidingen. Dit haakt aan bij de huidige 

logistieke functie van Roosendaal, de gewenste 

profilering van duurzaam (biobased) ondernemen 

en de, mede door de vergrijzing van de bevolking, 

steeds toenemende vraag naar zorg. Door het MBO 

meer met het bedrijfsleven te koppelen wil D66 

Roosendaal zowel een kennis- als een arbeidsmarkt 

creëren op het gebied van zorg. Hierdoor trek je 

volgens D66 Roosendaal ook weer meer jongere 

mensen naar je stad, wat weer gunstig is voor de 

toekomst van je stad. 

 

HBO 
 
Aansluitend op het verhaal over MBO en zorg, ziet 

D66 Roosendaal mogelijkheden om op het gebied 

van zorg, in combinatie met Zorgstad Roosendaal en 

de HBO in Breda, een HBO-zorgopleiding naar 

Roosendaal te halen. Dit maakt het voor bedrijven 

in die branche aantrekkelijk om zich op Roosendaal 

te richten.  

 

 

Onderwijs en de toekomst van 
Roosendaal 
 
Als we denken aan onderwijs, denken we niet in de 

laatste plaats aan de jonge Roosendalers die dat 

onderwijs hebben genoten. Na en tijdens de 

opleiding vertrekken veel van hen uit Roosendaal, 

vanwege vervolgstudie, wonen of werk. Hoe kunnen 

we het voor hen aantrekkelijk maken om in 

Roosendaal te blijven of om terug te komen? Een 

beter aanbod van stages, werk, werkruimte en 

woonruimte verhoogt de kans op een keuze voor 

Roosendaal. D66 Roosendaal wil een centraal 

digitaal loket dat helpt om vraag en aanbod bij 

elkaar te brengen. 
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Wonen  
en 
Ruimtelijke  
Ordening  
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> Kies voor behoud, verbeter en verduurzaam wat je hebt 
 

 

In een tijd van mobiliteit zijn mensen minder gebonden aan hun woonplaats vanwege 

hun werk, maar vooral vanwege de voorzieningen die hun woongemeente te bieden 

heeft. Een nette, goed onderhouden openbare ruimte draagt bij aan de binding met 

de woonplaats en dat voorkomt leegloop. D66 Roosendaal vindt daarom dat de 

gemeente in haar beleid moet kiezen voor kwaliteitsverbetering van hetgeen wat er 

momenteel aanwezig is aan voorzieningen. De keuze voor kwaliteit zien wij niet terug 

in het huidige gemeentebeleid. Als wij Roosendaal als een leefbare stad willen houden 

zullen we actie moeten ondernemen. D66 Roosendaal heeft vertrouwen in de 

toekomst, maar de toekomst begint nu. We moeten nu kiezen hoe wij Roosendaal in 

de toekomst willen zien. D66 Roosendaal gelooft daarom dat we moeten kiezen voor 

behoud, verbetering en verduurzaming van hetgeen we hebben. Daarbij ligt  de focus 

van D66 Roosendaal op: 

• Wonen  

• Openbare ruimte 

• Binnenstad Roosendaal 

• Herstructurering bedrijventerreinen 

 
 

Wonen  
 
Wonen is een primaire levensbehoefte. Een gezonde, 

veilige en mooie woonomgeving zorgt voor  

gelukkige bewoners. Roosendaal is een stad met een 

gevarieerd woningaanbod. De Roosendaalse 

buurten zijn leefbaar en de basisvoorzieningen zijn 

op orde. Ontegenzeggelijk zal de Roosendaalse 

bevolking in de toekomst krimpen en vergrijzen. Dit 

betekent ook dat de vraag naar woningen in 

Roosendaal gaat veranderen. 

1. Geen nieuwe wijken meer bijbouwen, 

maar onze bestaande wijken opnieuw 

uitvinden. D66 Roosendaal kiest er voor 

om een stop in te voeren voor 

nieuwbouwprojecten aan de randen van de 

dorpen en kernen. De lege en/of 

verpauperde plekken in de kernen en 

wijken wil D66 op een duurzame manier 

aanpakken. Herbestemming is een goede 

methode hiervoor en kan plaats bieden aan 

openbaar groen of particuliere initiatieven 

die de buurt zullen verbeteren. 

2. Pak verloederde en leegstaande 

panden aan. Stel eigenaren van 

verpauperde panden verplicht tot aanpak 

van deze panden. Een uiterste redmiddel 

hierbij is afbraak van dergelijke panden. 

Met goede herbestemming kan voorkomen 

worden dat we tot het uiterste redmiddel 

over moeten gaan. Wordt gekeken naar de 

locatie, meer dan naar het pand alleen, dan 

verruimt dat de mogelijkheden voor 

herbestemming nog meer. Actieve 

ondersteuning middels een 

oplossingsgerichte toepassing van 

voorschriften door de gemeentelijke 

organisatie dragen hier ook aan bij. 

3. Behoud historie. D66 Roosendaal wil 

zich beleidsmatig richten op het behoud 

van het bestaande en historische karakter 

van de dorpen Heerle, Moerstraten, 

Nispen, Wouw en Wouwse Plantage. De 

staat van onderhoud in de wijken van het 

stadsdeel Roosendaal hoort daar ook bij, 

hoewel daar veel minder sprake is van een 

historisch en specifiek karakter. De 

welstandsambitie voor deze kernen en 

wijken moet zijn gericht op behoud en, 

waar mogelijk en noodzakelijk, versterken 

van de bestaande en/of gewenste kwaliteit. 
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Openbare ruimte 
 
D66 Roosendaal ziet Roosendaal graag als een 

groene gemeente. Het huidige onderhoud van de 

openbare ruimte en de groenvoorzieningen zijn D66 

Roosendaal echter een doorn in het oog. Terwijl er 

gesproken wordt over investeringen voor majeure 

projecten, waarvan het nut ferme discussies 

oproept, wordt het onderhoud van de bestaande 

voorzieningen en het openbaar groen op een 

minimaal niveau uitgevoerd. In een tijd van 

economische malaise dient geïnvesteerd te worden 

in het behoud van voorzieningen die hun nut 

hebben bewezen en waar de inwoners trots op 

(kunnen) zijn. Onderhoud van de openbare ruimte 

(wegen, fietspaden en trottoirs) en het openbaar 

groen maken de woonomgeving leefbaar en veilig. 

Veilige stoepen, schoon openbaar groen en 

verlichting die werkt dragen bij aan goed woon- en 

leefklimaat, waarin de inwoners zich prettig en thuis 

voelen. Hoe? 

1. Verhoog het structurele onderhoud. 

D66 Roosendaal hecht er belang aan dat er 

regelmatig en goed onderhoud wordt 

gepleegd en dat het groenbeheer geschiedt 

zonder gebruik te maken van 

bestrijdingsmiddelen. Ook hiermee krijgt 

de leefbaarheid en het milieu een enorme 

impuls. D66 Roosendaal kiest voor zo’n 

stad. 

2. Betrek bewoners bij het 

groenonderhoud. Het onderhoud van de 

groenvoorzieningen is de laatste jaren 

aangepast. Enerzijds heeft dit positieve 

gevolgen voor de biodiversiteit (groene 

bermen), anderzijds leidt dit tot onbegrip 

bij inwoners. Zij zien het wegvallen van 

glad geschoren gazons en goed 

geschoffelde perken als een verarming van 

hun leefomgeving. Door de inwoners meer 

inzicht te geven in de gevolgen van het 

gevoerde groenbeleid en de positieve 

gevolgen hiervan, kan dit onbegrip 

weggenomen worden en leiden tot meer 

tevreden inwoners.  

Leg uit waarom bepaalde keuzes worden 

gemaakt. Kom in dialoog met de bewoners 

tot een optimale balans tussen 

noodzakelijk onderhoud, veilig groen, 

biodiversiteit en kosten. Het openbare 

groen is onderdeel van de leefomgeving 

van de inwoners, zij moeten de ruimte 

krijgen daar zelf een bijdrage aan te 

leveren. 

3. Makkelijk melden. Zaken die het 

onderhoud betreffen dienen laagdrempelig 

gemeld te kunnen worden bij de gemeente, 

zodat er snel en adequaat kan worden 

opgetreden. Het onderhoud moet echter 

niet geregeerd worden door alleen de 

reactie op meldingen. De basis ligt bij een 

intensiever structureel onderhoud. 

4. Uitkeringsgerechtigden. D66 

Roosendaal kiest er voor om de 

mogelijkheid te onderzoeken om bij wijze 

van tegenprestatie uitkeringsgerechtigden 

in te zetten bij het onderhoud van de 

groenvoorzieningen. Dit bevordert tevens 

de participatie in de maatschappij en dat 

verhoogt de kansen voor hen op de 

arbeidsmarkt. 

5. Verkoop onrendabele stukken. Voor 

particulieren moet het mogelijk zijn om 

openbare ruimte met een minimale 

algemene functie aan te kopen. 

6. Geef burgerinitiatief de ruimte. 

Stimuleer de inwoners mee te denken hoe 

het onderhoud beter kan. Creatieve en 

inventieve initiatieven en oplossingen die 

bijdragen moet de gemeente omarmen en 

steunen. Wij zijn ervan overtuigd dat zo de 

sociale cohesie en daarmee de veerkracht 

van mensen vergroot worden. Het 

zelforganiserend vermogen van mensen 

wordt zo benut. De kracht van de stad is de 

kracht van haar burgers. 

7. Gebruik de eigen kracht. Er dient op 

serieuze wijze rekening te worden 

gehouden met de inbreng van de 

dorpsraden, leefbaarheidsgroepen en 

bewonersplatforms. Zij dienen een 

adviserende rol te vervullen in de 

totstandkoming van voorzieningen en 

onderhoudsplanning in het betreffende 

gebied. Graag wil D66 Roosendaal de 

dorpsraden, leefbaarheidsgroepen en 

bewonersplatforms hiervoor uitnodigen.  

8. Evalueer Diftar en betrek de inwoners. 

D66 Roosendaal vindt: de vervuiler betaalt. 

D66 Roosendaal heeft zorgen over de 

keuzes die nu gemaakt zijn ten aanzien van 

het Diftar-systeem. De verlaging van tikken 

voor de milieustraat naar twee en het 

verlagen van de ophaalfrequentie geven de 

zorg dat illegale vuilstortingen en de 

overlast van zwerfvuil toe zullen nemen, 

met name in het buitengebied. Dat zal dan 

toch opgeruimd moeten worden, wat ten 

laste van de gemeenschap komt. En dan 

betaalt de vervuiler niet meer, maar 

minder. 
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Binnenstad Roosendaal 
 
Het centrum is de ziel van een stad. De plaats waar 

alles samenkomt. De plaats waar iedereen heen  

gaat voor een boodschap, een hapje, een drankje en 

ontspanning. Helaas is de ziel van Roosendaal al  

jarenlang een punt van frustratie bij bewoners en 

ondernemers. Roosendaal zou niet gezellig zijn,  

rommelig of zelfs ronduit lelijk. D66 Roosendaal 

vindt dat dit beter kan en moet. Roosendaal is een  

stad met potentie. Een stad waar bewoners en 

ondernemers de kans moeten krijgen hun goede  

ideeën in te verwezenlijken. Een stad om weer van te 

gaan houden. Hoe wil D66 Roosendaal dit 

aanpakken? 

1. Compacte binnenstad. Het centrum 

kampt met oprukkende leegstand. Dat 

komt de sfeer en de leefbaarheid niet ten 

goede. D66 Roosendaal gelooft dat de 

oplossing ligt bij een keuze voor kwaliteit 

binnen een compacte binnenstad. Waarom 

moeten er winkelcentra buiten het centrum 

gebouwd worden als de binnenstad kampt 

met leegstand? Concentreer het winkelhart 

van Roosendaal in het hart van 

Roosendaal, de Markt en haar directe 

omgeving. De Markt heeft alles om een 

prachtig hart te vormen. Er staan mooie 

panden, er is volop horeca en er is ruimte 

om leuke evenementen te organiseren.  

2. Geloof in de eigen kracht van 

mensen. Dit betekent dat wij bewoners en 

ondernemers ook op dit punt de kans 

willen geven hun creativiteit, 

ondernemingslust en vindingrijkheid te 

benutten en te uiten. Wij willen 

ondernemers met innovatieve ideeën de 

mogelijkheid geven om hun plannen uit te 

voeren. Bewoners met dromen over een 

mooiere stad moeten de kans krijgen om 

hun visie te laten horen. Kortom, D66 

Roosendaal wil betrokkenheid vergroten en 

initiatief aanmoedigen en waar mogelijk 

faciliteren.  

3. Rapport Bakker. De voorgenomen 

aanpak van de binnenstad van Riek Bakker 

biedt goede aanknopingspunten voor 

Roosendaal wel duidelijke keuzes te gaan 

maken: voor de binnenstad, de 

winkelgebieden aan de randen en het 

parkeerbeleid. Het advies van Riek Bakker 

mag van D66 Roosendaal zeker geen 

rapport zijn dat in de spreekwoordelijke 

bureaulade verdwijnt. Het is bedoeld voor 

Roosendaal en haar inwoners en niet alleen 

voor de opstellers. D66 Roosendaal is 

vooralsnog tevreden met de koers. Het 

definitieve rapport zal D66 Roosendaal 

kritisch waar nodig en constructief waar 

mogelijk benaderen. 

 

 

Herstructurering bedrijventerreinen 
 
Herstructurering van verouderde terreinen is 

makkelijker gezegd dan gedaan.  

Een veel voorkomende bottleneck is dat de meeste 

gemeenten voor het onderhoud en beheer van de 

terreinen geen of onvoldoende middelen hebben 

gereserveerd. Hetzelfde geldt voor de eigenaren van 

bestaand vastgoed.  

Verder ontbreekt het bij de meeste private en 

publieke partijen aan voldoende deskundigheid om 

een langjarig en complex proces van 

herstructurering te organiseren en te financieren. 

Alleen door een gezamenlijke publiek-private 

aanpak onder strakke regie en met een financiële 

impuls van buiten (subsidies) kan deze impasse 

worden doorbroken. 

1. Zoek samenwerking. De Brabantse 

OntwikkelingsMaatschappij (BOM) heeft 

meerdere ervaringsgegevens opgedaan. 

Daaruit bleek dat het professioneel en 

onafhankelijk aansturen van complexe 

processen en voldoende kapitaal de twee 

belangrijkste succesfactoren zijn voor het 

welslagen van een 

herstructureringsproject. D66 Roosendaal 

vindt dat de gemeente, de provincie en de 

private sector, die al samenwerken in het 

proces van herstructurering, blijvend de 

handen ineen moeten slaan om juist in 

deze tijd van economische stagnatie, de 

uitdaging van herstructurering gezamenlijk 

aan te pakken en tot een succes te maken. 

2. Gebruik bestaande grond. 

Herstructurering betekent dat D66 

Roosendaal het huidige uitgifteprotocol 

van de gemeente Roosendaal voor 

bedrijfsgronden, waarbij altijd als eerste 

wordt gekeken of gronden (al dan niet 

bebouwd) beschikbaar zijn op de bestaande 

bedrijventerreinen, bij aanvragen voor 

beschikbare grond een dominantere 

invulling kan krijgen dan dat het nu heeft. 

De eerder genoemde samenwerking moet 

daar natuurlijk een grote rol in spelen.  

3. Behoudende instelling t.a.v. nieuwe 

bedrijventerreinen. D66 Roosendaal 

pleit ervoor, zolang de bestaande 

bedrijventerreinen nog niet volledig benut 

worden, zeer terughoudend te zijn met het 
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ontwikkelingen van nieuwe 

bedrijventerreinen. We willen anticiperen 

op het vertrek van bedrijven en wat dat 

doet met de werkgelegenheid en de 

bezetting van de bedrijventerreinen. Denk 

bijvoorbeeld aan de onzekere toekomst van 

Philips Roosendaal. 
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Veiligheid  
en 
Handhaving  
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> Wat veilig is moet veilig blijven, wat veiliger k an moet 
veiliger worden. 

 
 

Hoe veiliger een stad, hoe prettiger het is voor haar inwoners. De veiligheid en het 

veiligheidsgevoel van onze inwoners kan door veel zaken worden beïnvloed. Van 

infrastructuur tot criminaliteit, alsmede door het gevoel van onze inwoners zelf: een 

prettige sfeer zal de veiligheid gunstig beïnvloeden. Hoewel Roosendaal volgens de 

criminaliteit- statistieken in 2012 veiliger lijkt geworden ten opzichte van 2011 kan en 

moet onze gemeente ook op dit gebied nog veiliger.  

 

D66 Roosendaal vindt dat een veilige woon- en leefomgeving te allen tijde een 

prioriteit moet zijn van onze gemeente. Het is onze plicht naar de burgers. Uit de 

statistieken blijkt dat de meeste criminaliteit en vandalisme in onze gemeente in de 

stad Roosendaal plaatsvindt, maar de vijf dorpen mogen nooit uit het oog worden 

verloren.  
 

 

Preventie 
 
De nadruk bij het veiliger maken van onze gemeente 

moet liggen op preventie. Het zo veilig mogelijk  

maken van infrastructuur bijvoorbeeld. Roosendaal 

heeft veel wegen en spoorwegen, inclusief 

snelwegen, vlak langs en zelfs dwars door onze 

gemeente, stad en kernen. Zijn deze wegen en 

spoorwegen veilig genoeg? Zijn ze goed 

onderhouden? Is ons rampenplan effectief genoeg? 

Wordt rampenbestrijding voldoende beoefend? 

1. Kijk buiten de gemeentegrenzen. 

Voor een veilige leefomgeving wil D66 

Roosendaal ook verder kijken dan de 

gemeentegrenzen. Wat gebeurt er in onze 

wijde omgeving, inclusief België, dat van 

invloed kan zijn op de veiligheid in 

Roosendaal? Kernafvalopslag in België? 

Scheuren in de kerncentrale van Doel? 

Dordrecht wil een speciale giftrein- route. 

Werken we als Roosendaal wel goed 

genoeg samen met andere gemeenten in 

Nederland en België aan de veiligheid voor 

ons allen?  

2. Rampenbestrijding en veiligheid. Het 

treinongeluk in het Belgische Wetteren in 

mei 2013 maakt duidelijk dat het vervoer 

van risicovolle stoffen per spoor niet veilig 

genoeg is. D66 Roosendaal vindt dat de 

hoogste aandacht uit moet gaan naar 

veiligheidsmaatregelen en preventie van 

rampen. 

3. Criminaliteit kan beter worden 

voorkomen dan genezen. Iedereen kan 

meewerken aan criminaliteitsbestrijding 

door middel van preventie. Criminaliteit 

daalt door preventieve maatregelen van 

burgers en overheid. Door je huis beter te 

beveiligen maak je inbraak minder 

makkelijk en daardoor minder interessant 

voor criminelen. Voorlichting aan onze 

inwoners is daarbij belangrijk. Sluit je huis 

en auto af, zet je fiets op slot. De gemeente 

heeft naast deze voorlichting ook een 

andere preventieve rol. Zij dient te zorgen 

voor een opgeruimde stad, waarbij de 

straatstenen en stoeptegels niet makkelijk 

te gebruiken zijn als wapen of projectiel. En 

waar genoeg parkeerplaatsen voor fietsen 

zijn. Bij herhaaldelijke criminaliteit of 

vandalisme in bepaalde straten of wijken is 

preventie middels camera’s mogelijk 

belangrijker dan privacy. 

4. Buurtpreventie. Buurtpreventieteams 

zijn een perfect voorbeeld van 

burgerinitiatief die de veiligheid van een 

gemeente ten goede komen. Deze teams 

zijn een middel waarbij de burger zelf zorgt 

voor preventie van criminaliteit in zijn of 

haar buurt. Ze werken ook als verlengstuk 

van de politie. Bovendien verbinden deze 
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teams burgers binnen de wijken. De 

oprichting, samenstelling en 

instandhouding van deze teams moet door 

de gemeente geënthousiasmeerd en 

ondersteund worden. 

5. Laagdrempelig melden. Onze burgers 

weten zelf het beste waar en mogelijk ook 

hoe de veiligheid en leefbaarheid in onze 

gemeente verbeterd kan worden. Het 

melden van informatie en tips aan 

gemeente, politie en buurtpreventieteams 

moet zo laagdrempelig en makkelijk 

mogelijk worden gemaakt. Vervolgens 

moeten alle betrokken spelers de 

informatie met elkaar delen en 

samenwerken bij het kijken naar mogelijke 

oplossingen. Idealiter worden oplossingen 

samen met burgers bedacht en uitgevoerd. 

 

 

Handhaving 
 
Handhaving is en blijft heel belangrijk. Handhaving 

is een taak van de overheid. Hierin speelt de politie 

een belangrijke rol. Met de huidige oprichting van 

de nationale politie zal onze gemeente vallen onder 

de grote politieregio Zeeland – West- Brabant. Door 

de grootte van deze regio is goede en regelmatige 

communicatie tussen onze gemeente en de politie 

van groot belang.  

1. Informeer de raad. D66 Roosendaal wil 

deze communicatie duidelijk invullen en 

vastleggen, onder meer door politie 

regelmatig uit te nodigen in de 

gemeenteraad voor wederzijdse 

informatieverstrekking en overleg.  

2. Zichtbare agenten. De oprichting van de 

nationale politie mag niet ten koste gaan 

van de zichtbaarheid van de politie in onze 

stad en dorpen. D66 Roosendaal pleit voor 

duidelijk zichtbare, herkenbare en 

benaderbare (wijk-)agenten. 

3. Versterk de gemeentelijke 

handhaving. Handhaving gaat verder 

dan politie-inzet alleen. Het gaat ook om 

gemeentelijke handhaving op 

verordeningen. Goede handhaving kan 

wederom preventief werken. Handhaving 

op bouw- en woningtoezicht is bijvoorbeeld 

van belang voor veilige 

horecagelegenheden en tegen illegale of 

onveilige pensionbewoning. Handhaving 

zal waarschijnlijk ook nodig zijn om na de 

invoering van Diftar te verwachten illegale 

vuilstortingen tegen te gaan. Voor deze 

handhaving kan de gemeente ook gebruik 

maken van haar stadswachten. Een 

effectieve stadswacht is bij een goede 

samenwerking een goed verlengstuk van de 

politie. 

4. Evaluatie drugsbeleid. Als 

grensgemeente is een goed drugsbeleid 

enorm belangrijk voor Roosendaal om 

overlast te voorkomen. Vanwege de ligging 

van onze gemeente bij de grens met België 

is een goede samenwerking met al onze 

buurgemeenten, in Nederland en België, bij 

de bestrijding van drugsoverlast van groot 

belang. D66 Roosendaal ziet graag de 

resultaten van een onderzoek naar het 

huidige in Roosendaal gevoerde 

drugsbeleid.  

5. Laat de vernieler betalen. D66 

Roosendaal pleit ervoor waar mogelijk de 

schade door criminaliteit en vandalisme te 

verhalen op de daders. Lik op stuk. D66 

Roosendaal wil de beperkte 

gemeentegelden zo goed mogelijk 

besteden.  
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> Roosendaal mobiel en bereikbaar 
 

 

Een mooie, goed bruikbare leefomgeving is bereikbaar,  efficiënt en veilig. 

Roosendaal staat de komende jaren een groot aantal opgaven op gebied van 

bereikbaarheid te wachten: zowel op nationaal, regionaal als lokaal niveau. De kernen 

en wijken van Roosendaal zitten stevig ingeklemd tussen verschillende 

infrastructuurlijnen met alle kansen op gebied van logistieke bedrijvigheid maar ook 

met de risico’s en schadelijke invloeden die hierbij horen.  

 
 

Roosendaal in zijn omgeving 
 
Roosendaal is in West- Brabant samen met Breda en 

Moerdijk een belangrijke logistieke speler als 

schakel tussen Rotterdam en Antwerpen. Om deze 

positie veilig en (economisch) gezond te houden 

moet de komende tijd duidelijkheid komen over een 

aantal grote maatschappelijk relevante opgaven. 

Roosendaal moet de ROBEL- lijn  en de omlegging 

van de A58 blijven agenderen, in de regio en bij het 

Rijk. Het Rijk maakt op dit moment duidelijk een 

pas op de plaats maar mag de ogen niet sluiten voor 

het belang van deze ontwikkelingen en het op de 

lange baan schuiven. De uitplaatsing en verplaatsing 

van deze transportassen bevrijdt Roosendaal voor 

een zeer groot gedeelte van het vervoer van 

chemische en andere gevaarlijke stoffen door de 

stad. Samen met het (regionale) bedrijfsleven moet 

het maatschappelijke belang luid uitgesproken 

worden, met daaraan verbonden de bereidheid 

hierin te investeren.  

Gekoppeld aan de omlegging van de A58 moet 

Roosendaal zelf goed nadenken hoe de vrijkomende 

ruimte een economische impuls gaat betekenen voor 

de kern Roosendaal. Hoe kunnen we hiermee de 

stad groener maken? Laten we die ruimte benutten 

voor het vergroten van de leefbaarheid in- en de 

ontsluiting van wijken als Tolberg en Westrand. 

 

 

Verkeer en vervoer tussen de wijken 
en dorpen 
 

De druk neemt meer en meer toe op de vele 

ontsluitingswegen binnen en tussen de kernen.  

In 2009 al heeft er een studie plaatsgevonden naar 

de verkeersafwikkeling op de centrumring in 

Roosendaal. Hierbij is geanalyseerd welke 

knelpunten er mogelijk ontstaan in 2020 en hoe de 

gemeente hierop kan anticiperen. In de komende 

raadsperiode zal daarop zeker actie ondernomen 

moeten worden.  

 

Verder wil D66 Roosendaal aandacht voor de 

ontsluiting van de kernen en wijken onderling. 

Diverse verkeerspunten in de gemeente Roosendaal 

zijn nu bron van ergernis. Dagelijks hebben velen 

last van hoge intensiteit doorgaand verkeer en 

hebben vele anderen daar tegenover de frustratie 

van ver om te moeten rijden. Een toename in 

sluipverkeer draagt niet bij aan de leefbaarheid en 

de veiligheid van wijken en kernen. Ontsluiting van 

de wijken Tolberg en Kortendijk verdienen niet 

alleen speciale aandacht, maar moeten nu eens echt 

aangepakt worden.  

 

Van groot belang is het veilig en direct kunnen 

fietsen vanuit wijken en dorpen. Hiervoor bestaan 

nog verschillende missende schakels in het 

fietsnetwerk. Daarbij moet er aandacht zijn en 

blijven voor de kwaliteit van de fietsverbindingen, 

de verlichting en simpele dingen als de afstemming 

van verkeerslichten op elkaar. De verkeersveiligheid 

is gebaat bij een helder straatbeeld met aanpak van 

de vele onduidelijke verkeerssituaties 

 

 

Verkeer en vervoer in de straat 
 

Het onderhoud van wegen en straten blijft een punt 

van zorg. Het is de afgelopen jaren een bezuiniging 

geweest die de gemeenschap in de toekomst veel 

geld kan gaan kosten en die nu vooral voor veel 

ergernissen zorgt. Nieuwe en/of opgeknapte straten 

en wegen, maar ook nieuw openbaar groen, moet je 

blijven onderhouden. 
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Openbaar Vervoer 
 
Investeer in beter Openbaar Vervoer 

D66 Roosendaal wil beter openbaar vervoer door 

samen met de vervoerders (Veolia, NS) ervoor te 

zorgen dat het openbaar vervoer beter op elkaar 

afgestemd is. Met betere afstemming zal het gebruik 

van de bus naar onze verwachting toenemen. Deze 

dienst blijft dan voor forenzen, studenten en 

ouderen aantrekkelijk en rendabel. Wij denken 

daarbij aan nog meer inzet van kleinere bussen als 

een goedkopere en verkeers- en milieuveiligere 

oplossing.  

 

Houd een snelle verbinding met Antwerpen 

en Brussel 

Doordat de Intercity Direct (voorheen Fyra) is gaan 

rijden via Breda is de Beneluxtrein uit het 

spoorboekje gehaald. Door problemen met de 

oorspronkelijke Fyra- treinen is nu tijdelijk, mede 

op initiatief van de gemeente Den Haag, de 

Beneluxlijn weer in ere hersteld. Als D66 

Roosendaal willen wij dat er weer een structurele 

verbinding tot stand komt en dat de Beneluxtrein 

definitief weer gaat rijden. De lijn Brussel – Den 

Haag wordt hersteld: via Roosendaal. 
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> Bestuur is transparant, met, door en voor de burg er 

 

D66 gelooft in de eigen kracht van mensen en de wil om te participeren. Juist ook 

waar het gaat om het besturen van de stad waarin je leeft, werkt of studeert. Daarom 

wil D66 dat mensen in een zo vroeg mogelijk stadium de mogelijkheid wordt geboden 

om mee te denken en mee te werken in de beleids- en/of planvorming inzake 

projecten die direct of indirect invloed hebben op de leefomgeving. Daarmee ontstaat 

niet alleen draagkracht, maar wordt gebruik gemaakt van de talenten, creativiteit en 

betrokkenheid van de inwoners. De gemeente is er voor haar inwoners en niet 

andersom.  

We zien in de huidige besluitvormingspraktijk te vaak dat inwoners niet of te laat 

worden betrokken, of dat de inspraak vanwege de vorm waarop deze georganiseerd 

wordt te zeer politiek gestuurd wordt. Consultaties van inwoners bij de ideevorming 

en in de aanloop naar besluitvorming levert volgens D66 Roosendaal veel input en 

draagvlak op, omdat de kennis en kunde van de Roosendalers wordt aangeboord. 

 

D66 Roosendaal onderstreept in dit verband ook het belang van dorps- en wijkraden, 

belangenverenigingen zoals Wmo- raad en seniorenraad, als platforms om 

zienswijzen te kunnen geven over zaken die onder hun aandachtsveld vallen.  

D66 Roosendaal hoopt met een investering in de kwaliteit van bestuur en organisatie 

ook te bereiken dat het vertrouwen van de burger in de politiek wordt bevorderd en 

bestendigd. Met, voor en door de burgers. Voor zo’n stad kiest D66 Roosendaal en 

legt daarin de focus  op de volgende zaken: 

• Politieke rangorde 

• Betrek de burger 

• Betrek jongeren bij de politiek 

• Herindeling 
 

 

 

Politieke rangorde 
 

Met Stadsoevers (Kadeplan) en passerelle in 

gedachten wil D66 Roosendaal de politieke 

verantwoordelijkheid leggen daar waar deze 

thuishoort. Dat betekent, dat de gemeenteraad, als 

hoogste bestuursorgaan, de vinger aan de pols dient 

te houden en moet aandringen op transparantie van 

college, individuele wethouders en burgemeester. 

De gemeenteraad moet eisen dat er regelmatige 

terugkoppeling plaatsvindt in de betreffende 

raadscommissies en waar nodig in de gemeenteraad. 

D66 Roosendaal wil voorkomen dat er onnodig geld 

wordt uitgegeven aan zaken die niet urgent zijn en 

in deze economisch mindere tijden zeker geen 

doorgang mogen vinden. Het lijkt er vaak op dat een 

bestuurder zich vastbijt aan een bepaald ‘speeltje’, 

dat koste wat het kost moet worden gerealiseerd. 

Dergelijke zaken zijn meestal niet in het belang van 

de Roosendaalse bevolking. Voor zulke misstanden 

wil D66 Roosendaal waken. D66 Roosendaal vindt 

daarom dat er actief gestuurd worden op naleving 

van de aanbevelingen uit het rapport ‘Onderzoek 

Stadsoevers inclusief Stadskantoor’. 
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Betrek de burger 
 
De gemeente toetst haar beleid momenteel actief 

met enquêtes via het digipanel, een goed 

instrument. D66 Roosendaal wil de actieve inspraak 

van de burger verder uitbreiden door: 

1. Een actieve rol van burgers en 

instanties in de raad. D66 Roosendaal 

wil dat commissiedeelname toegankelijk is 

voor niet-raadsleden. Hierbij blijft de raad 

uiteindelijk de besluiten nemen. In veel 

Nederlandse gemeenten is dit al het geval. 

Waarom nog niet in Roosendaal? 

2. Ideeënbus. Via een digitale ideeënbus de 

burgers actief benaderen wat zij aan ideeën 

hebben voor de gemeente. Dit is een 

andere benadering dan het achteraf toetsen 

van beleid. Het gaat om het verkrijgen van 

input om nieuw beleid op te stellen. 

 

 

Betrek jongeren bij de politiek 
 

Democratie geeft ruimte aan het geluid van 

iedereen. Toch kun je pas vanaf 18 jaar gaan 

stemmen. Vernieuwing komt vaak van jongere 

generaties. De onbevangenheid, de energie, het lef 

en de verwondering van jongeren zorgen voor 

nieuwe, eigentijdse en originele inzichten. Via de 

jongerenraad wil D66 Roosendaal deze groep actief 

bevragen om ideeën en input ten aanzien van het te 

voeren beleid. 

 

 

Herindeling 
 
Het Regeerakkoord Rutte II heeft voor ogen, dat op 

Nederland op de langere termijn zal zijn 

georganiseerd in vijf landsdelen met gemeenten van 

tenminste 100.000 inwoners. D66 vindt het een 

slechte ontwikkeling als dat ten koste gaat van 

beleidsvrijheid en democratische controle. Een 

absolute norm van 100.000 inwoners vindt D66 

onhandig: zo’n norm biedt geen ruimte voor 

maatwerk. 

 

Omdat de realisering daarvan in eerste instantie niet 

van bovenaf zal worden opgelegd is het noodzakelijk 

dat met de provincie wordt gesproken over 

schaalvergroting. Op die wijze houden we de 

opschaling van gemeenten in de hand. Als er niets 

wordt ondernomen zal aan een ingrijpen van 

hogerhand niet te ontkomen zijn. D66 wil daarom, 

dat in elke gemeente wordt getoetst of de gemeente 

de taken die zij krijgt toebedeeld naar behoren kan 

vervullen. De gemeente moet daarom onder regie 

van de provincie met voorstellen tot herindeling te 

komen. 

 

D66 steunt opschaling als gemeenten tekort 

schieten op het gebied van bestuurskracht, 

democratische kracht of financiële kracht. Als de 

gemeente haar taken niet naar behoren kan 

uitvoeren, dan moet in overleg met de provincie 

naar een oplossing worden gezocht. Dat kan 

samenvoeging zijn, maar ook samenwerking met 

andere gemeenten. D66 vindt in dat geval, dat de 

gemeente in overleg met de provincie moet bezien 

hoe ze scoort op de drie terreinen bestuur, 

democratie en financiën en of op grond daarvan een 

herindeling wenselijk is. Inzet daarbij is een 

herkenbaar, transparant en controleerbaar bestuur.  

 

Onderdeel van deze controleerbaarheid is een 

kritische toets op de resultaten van herindeling en 

samenwerking: zijn de aannames helder, worden de 

juiste conclusies daaraan verbonden en pakt het in 

de praktijk ook zo uit? Belangrijk aandachtspunt is 

dat als zo’n toets aangeeft dat het beoogde effect niet 

gehaald is, er altijd een mogelijkheid tot bijstelling 

of zelfs terugkeer moet zijn. 
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> Kunst en cultuur verheffen de mens 
 

Kunst en cultuur vervullen belangrijke functies in de samenleving. Het helpt mensen 

vormen, verbeeldt maatschappijkritiek en biedt een bron van plezier en vermaak. 

Desondanks zijn kunst en cultuur, in tijden waarin er in financieel opzicht minder 

ruimte is, al gauw het kind van de rekening. Uiteraard is D66 Roosendaal ook kritisch 

op de kosten van kunst en cultuur in relatie tot de kwaliteit ervan en de beschikbare 

middelen. Om de waarde van kunst en cultuur te behouden wil D66 samen met de 

sector, deskundigen, burgers en bedrijven creatieve oplossingen vinden. 
 

Kunst en cultuur dragen bij aan Roosendaal- woonstad 

Krijgen de kunsten niet de goede aandacht dan mist Roosendaal een sterk punt als 

woonstad. Mogelijkheden van kunst- en cultuurbeleving dragen immers bij aan een 

prettig leef- en woonklimaat. Een benadering van kunst en cultuur als kostenpost kan 

dan op termijn erg kostbaar blijken. 

 
 

Cultuuronderwijs 
 

Vele Roosendalers zijn actief betrokken bij 

uitvoering van kunst en cultuur 

Zij doen dit vanuit eigen interesse en op eigen 

initiatief: een houding die D66 erg aanspreekt. 

Roosendaal kent ook een ruim aanbod van 

deskundigen die professioneel zijn opgeleid om aan 

deze initiatieven richting te geven. De combinatie 

van interesse, initiatief en professionele begeleiding 

zorgen ervoor dat Roosendalers actief en passief van 

kunst en cultuur genieten. 

 

Kunst en cultuur leven dank zij de 

Roosendalers en ondanks hun bestuur 

De combinatie van interesse, initiatief en 

professionele begeleiding dient Roosendaal te 

koesteren. Deze combinatie kan alleen duurzaam 

blijven bestaan als Roosendaal lange termijn- 

investeringen doet in kunst- en cultuuronderwijs, 

zowel aan jeugd als aan volwassenen. Dit specifieke 

onderwijs zorgt ervoor dat de vaardigheden worden 

aangeleerd die nodig zijn om kunst en cultuur te 

beleven. 

Waar kunst en cultuur een belangrijk onderdeel van 

het reguliere onderwijs zijn kan het reguliere 

onderwijs echter onmogelijk voorzien in het 

onderwijs op de specifieke vaardigheden. 

 

Kijkend naar de recent besloten bezuiniging op bij 

voorbeeld het Centrum voor de Kunsten, lijkt het 

erop dat kunst- en cultuuronderwijs nu vooral als 

kostenpost wordt gezien. Ook zien we teveel dat de 

gemeentelijke subsidies vooral gaan naar 

evenementen in plaats van naar structurele 

vorming. 

 

 

Subsidieverlening 
 

Onderhoud je culturele infrastructuur 

Hoe prettig dat uit financieel oogpunt ook zou zijn, 

een volledig subsidievrije kunst- en cultuursector is 

niet haalbaar. Creativiteit en richting maken echter 

veel mogelijk: 

• Subsidieer op structurele wijze vooral het 

cultuuronderwijs en daarin specifiek de 

vorming ten behoeve van actieve kunstbeleving. 

• Veel (eenmalige) evenementen mogen zichzelf 

bedruipen, al dan niet met sponsoring van 

marktpartijen. 

• De (vele) leegstand in de stad biedt 

mogelijkheden voor (tijdelijke) repetitie- en 

atelierruimten. De gemeente kan hier als 

schakelpunt bij helpen. 

• De gemeentelijke organisatie ondersteunt 

initiatieven met advisering, 

vergunningverlening en faciliteiten. Ook kan zij 

een rol spelen als katalysator in fondsenwerving 

en sponsorwerving. 

Subsidiering is onontbeerlijk, maar is ook niet altijd 

de enige optie. 
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Het verenigingsleven staat onder druk 

Ook de culturele verenigingen kunnen niet zonder 

subsidie. Zij ondervinden daarnaast de hinder van 

bezuinigingen op het cultuuronderwijs: de 

onderwijstaak wordt impliciet verlegd naar de 

verenigingen. Dat niet alleen: de maatschappij 

verandert, de leeftijdsopbouw wijzigt, we 

individualiseren.  

Naast de financiële perikelen legt dit alles extra druk 

op de Roosendaalse verenigingen.  

Anderzijds zien we dat het verenigingsleven in 

Roosendaal vanuit historie nogal versnipperd is. Dit 

vraagt ook om een kritische blik van verenigingen 

zelf. Initiatieven tot (bestuurs-)samenwerking, en 

zelfs samensmelting, juicht D66 Roosendaal dan 

ook van harte toe. Dat draagt ook bij aan de 

effectiviteit van de subsidiering. 

 

 

Erfgoed 
 
Ons erfgoed vormt een brug tussen ons verleden en 

onze toekomst. D66 vindt het belangrijk dat onze 

samenleving dit historisch besef met zich mee 

draagt. De overheid heeft de verantwoordelijkheid 

om het behoud van ons cultureel erfgoed te borgen 

en te blijven beschermen tegen de economische en 

politieke waan van de dag.  

Op het terrein van het immaterieel erfgoed zijn in 

Roosendaal diverse vrijwilligers en clubs zeer actief, 

veelal in goede samenwerking met de betreffende 

gemeentelijke diensten. Ook hier geldt dat de 

gemeentelijke organisatie initiatieven dient te 

ondersteunen met advisering en faciliteiten. Ook 

hier kan zij een rol spelen als katalysator in bijv. 

fondsenwerving, maar ook als schakelpunt bij 

eventuele huisvesting in leegstaande panden. 

 

Op het nog resterende materiële erfgoed, met name 

onze monumenten, kunnen we niet zuinig genoeg 

zijn. Het monumentenbeleid is al stukken beter dan 

de sloopwoede die Roosendaal ooit geteisterd heeft. 

Toch kan een te strikt monumentenbeleid averechts 

gaan werken. Koester die investeerders die bereid 

zijn geld en energie in monumenten te steken. 

Panden blijven immers bestaan als ze in gebruik 

blijven. Deze investeerders zorgen daarvoor. 

Ondersteun hen met adviezen, via 

vergunningverlening en met faciliteiten. 
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> Sport en recreatie dragen sterk bij aan de gezond heid 
en de sociale cohesie 

 

 

Sport en recreatie dragen sterk bij aan de gezondheid voor alle leeftijden, sociale 

cohesie en binding met de gemeente. Daarbij geld ‘jong geleerd is oud gedaan’. 

Voor de invulling vertrouwd D66 Roosendaal op de kracht van eigen mensen, vinden 

we het belangrijk dat evenementen niet klakkeloos gesubsidieerd worden en vragen 

we om een kritische blik op het huidige aanbod. 
 

 

D66 vertrouwt op de kracht van 
eigen mensen 
 
Dat betekent dat commerciële organisaties en 

evenementen zichzelf moeten kunnen bedruipen. 

Daarbij steunt D66 Roosendaal het beleid dat 

verenigingen de eigen verantwoordelijkheid nemen 

voor het beheer en onderhoud van de 

accommodaties. Uiteraard via maatwerk en 

zorgvuldige overdracht van de gemeente.  

 

 

Evenementen niet klakkeloos 
subsidiëren, wel volop 
ondersteunen 
 

Evenementen die Roosendaal op de kaart zetten 

moet de gemeente faciliteren, maar niet klakkeloos 

subsidiëren. Het uitgangspunt moet zijn dat de 

organisatie zorgt voor financiering van de 

activiteiten, al dan niet via het benaderen van het 

lokale ondernemersgilde. Vanuit de gemeente moet 

er een maximale faciliterende bijdrage zijn om deze 

activiteiten te ontplooien. Dat geldt ook voor 

activiteiten ter bevordering van het uitgaansklimaat.  

 

 

 

Het aanbod onder de loep 
 
D66 Roosendaal vindt dat, gezien de verwachte 

krimp aan en vergrijzing van inwoners, de 

sportverenigingen en recreatievoorzieningen onder 

de loep mogen worden genomen. Is het aanbod nog 

afgestemd op de vraag? De relatief stijgende 

vergrijzing is een invloed die de vraag naar 

sportvoorzieningen zal veranderen. Het belang van 

seniorensport zal toenemen. Het soort 

sportbeoefening zal veranderen en daarmee de 

plaats, inrichting en benutting van de 

sportaccommodaties. 

D66 Roosendaal wil daarom dat men anticipeert op 

de behoefte en keuzes maakt. Niet de kwantiteit 

maar de kwaliteit van voorzieningen en bestuur 

bepalen de waarde. Samenwerking tussen, en ook 

fusies van, verenigingen waardoor er minder 

accommodaties nodig zijn sluiten we daarbij niet 

uit. Dwarsverbanden kunnen worden gelegd met 

scholen, welzijnswerk en (preventieve) zorgtaken 

vanuit de Wmo. Vooral op dit vlak ziet D66 

Roosendaal een efficiëntieslag. 

Subsidievermindering op sport en sportstimulering 

is niet onze eerste keus in tijden van bezuinigingen, 

dat geldt voor sporten voor zowel jong als oud. In 

dat kader hecht D66 Roosendaal veel waarde aan 

voldoende kleinschalige speel- en 

sportvoorzieningen in de wijken en dorpen. 
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Dit verkiezingsprogramma is tot stand gekomen onder 

de verantwoordelijkheid van de programmacommissie 

van D66 Roosendaal, bestaande uit: 

• Alex Raggers 

• Dick Spijker 

• Harm Emmen 

• Lars Moratis 
• Maarten Vermeulen 

• Marty Braat 

• Michiel Baarendse 

• Piet Nagtzaam 

• Radboud van der Linden, Voorzitter 

Voor het meedenken of meeschrijven aan, en het 

meelezen en redigeren van de inhoud van dit programma  

dankt de programmacommissie het bestuur en de 

betrokken leden van D66 Roosendaal. 
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Het verkiezingsprogramma is definitief vastgesteld door 
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