Verkiezingsprogramma 2018-2022 D66 Roosendaal

Roosendaal

D66 krijgt het voor elkaar

Inhoud

2

Voorwoorden

4

Kernpunten

7

Onderwijs

8

Ondernemerschap, innovatie en werkgelegenheid

12

Bestuur en burger

17

Veiligheid

21

Duurzaamheid, natuur en milieu

26

Het sociale domein

30

Verkeer en mobiliteit

35

Ruimte om te wonen, werken en leven

38

Sport en bewegen

42

Kunst en cultuur

47

Inhoud

3

Financiën

51

Richtingwijzers

54

Colofon

55

Bijlage - Standpunten D66 Roosendaal bij de stellingen van Kieskompas

56

Voorwoord Alexander Pechtold
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. In Nederland ligt het hart van de politiek
steeds nadrukkelijker buiten de muren van het Binnenhof en steeds meer binnen de grenzen
van de gemeente. Als raadslid en wethouder in Leiden en burgemeester in Wageningen heb ik
gezien hoe dat werkt. De belangrijkste vraag moet steeds zijn: ‘Wat betekent dit voorstel voor
mensen in hun dagelijkse leven, in hun directe omgeving?’
Het is van groot belang dat mensen kunnen meebeslissen over de indringende keuzes waar
gemeenten voor staan. Worden de klassen van kinderen straks echt kleiner? Geven we
voldoende ruimte aan duurzame initiatieven? Kan iedereen werk vinden die bij zijn of haar
talenten past? Worden zorg en ondersteuning van ouderen, kwetsbaren en gehandicapten op
maat geleverd? Krijgt de gemeente het voor elkaar genoeg woningen te bouwen voor iedereen?
Houdt de gemeente financieel het hoofd boven water? Kunnen inwoners in de toekomst nog
meebeslissen over hoe hun dorp of stad eruit ziet? Wij geloven dat het kan.
Op nationaal en lokaal niveau heeft D66 laten zien problemen op te lossen. D66 is de partij van
levende idealen, niet van vastgeroeste ideologie. Wij zijn doeners zonder dogma’s. D66 geeft
antwoord op de vragen van nu, met de inzichten van nu en het oog op de toekomst.
De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zijn voor D66 een unieke kans om op het lokale
beleid een stempel te drukken, net zoals we dat landelijk doen. Kort nadat we de grootste
progressieve partij zijn geworden bij de nationale verkiezingen, is het nú zaak om door te
pakken. In dit verkiezingsprogramma staan plannen en ideeën voor de komende vier jaar.
Geen valse beloftes, maar geloofwaardige politiek. De politiek van vernieuwing, verandering en
verbinding. De politiek van hoop en van een uitgestoken hand.
D66 wil en kan het verschil maken. Daarvoor is elke stem nodig. Wij willen en kunnen onze
idealen verwezenlijken en een optimistisch geluid laten klinken. Ook daarvoor is elke stem
nodig. D66 wil concrete resultaten boeken en iedere gemeente een plezierige plek maken om
te wonen. Daarom vraag ik iedereen naar de stembus te gaan.
Uw gemeente kan op 21 maart 2018 voortrekker worden van
het nieuwe Nederlandse optimisme. Het toonbeeld van een
plek waar mensen er zijn voor elkaar, voor de buurt en voor
de gemeente waarin we samen leven. Op het spel staat de
toekomst van uw omgeving en, wie weet, een historische
overwinning voor D66.
Samen staan we sterker. Samen krijgen we het voor elkaar.
Elke stem telt.

Alexander Pechtold
Partijleider D66
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Voorwoord
Alex
Raggers (lijsttrekker)
D66 houdt van Roosendaal - wij krijgen het voor elkaar!
Vier jaar geleden keerde D66 na vier jaar voorbereiding
met twee zetels terug in de Roosendaalse
gemeenteraad. Ik kan me [de eerste goede
voortekenen van] dit prachtige succes op de avond
na de verkiezingen in theater De Kring nog goed
herinneren. Net als het telefoontje de volgende dag dat
ik in de gemeenteraad was gekozen. Als de nummer
twee van D66 Roosendaal.
Wat volgde was een leerzame tijd. Soms moeilijk, altijd uitdagend. Als partij met twee zetels
in de oppositie kan je in een gemeenteraad van 35 zetels niet altijd die liberaal progressieve
stempel drukken die je zou willen. Dat hoort erbij, dat is democratie. Het heeft mij nooit
weerhouden te blijven knokken met D66 voor Roosendaal.
Ik kijk met trots terug op de afgelopen vier jaar. Ik was weliswaar al 40 toen ik begon als
raadslid, maar ik heb een hoop geleerd. Zeker toen ik na anderhalf jaar fractievoorzitter
werd. Harm Emmen werd het tweede gemeenteraadslid voor D66 Roosendaal. Met zijn toen
21 jaar de jongste stem binnen de gemeenteraad! Samen hebben we constructief verder
gebouwd om de D66 standpunten te laten gelden. Noodzakelijke standpunten. Roosendaal
is een mooie gemeente waar al veel goed gaat, maar het kan echt beter. Het moet beter!
We constateerden te vaak dat het college, met steun van de huidige coalitie van Roosendaalse
Lijst, CDA, VVD en SP, haar plannen al klip en klaar had voordat ze in de gemeenteraad
besproken werden. Te vaak was er geen ruimte voor inspraak of verbeteringen van andere
partijen op deze plannen. Dat recht heeft de coalitie, maar het is niet wat D66 Roosendaal
voorstaat. Wij willen van de gemeenteraad echt een orgaan maken waarin elke stem telt.
Informatie eerder delen met onze inwoners en plannen in een eerder stadium in de raad
behandelen, opdat alle partijen nog echt mee kunnen denken. Dat verdient Roosendaal.
We kunnen niet iedereen altijd gelukkig maken, maar samen bereiken we wel de beste
resultaten voor Roosendaal. Echte successen maak en vier je samen.
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De afgelopen vier jaren waren dus vier leerzame jaren.
Die ons klaar hebben gestoomd voor de periode
2018-2022. Met een prachtig diverse lijst van vijftien
prachtig diverse mensen, van 20 tot 81 jaar oud. Wat
wij de komende vier jaren willen bereiken kunt u lezen
in dit verkiezingsprogramma, dat onder leiding van
Harm door onze leden is opgesteld.
Ik hoop op weer vier mooie jaren, met (minstens)
vier zetels voor D66 in onze gemeenteraad. Om
met dubbele inzet te werken aan de toekomst van
Roosendaal. Zo kan onze mooie gemeente (nog)
meer van onze liberaal progressieve energie en ideeën
genieten.
Laat uw stem niet verloren gaan. Stem 21 maart aanstaande op uw vertegenwoordiger bij de
gemeenteraadsverkiezingen. Stem op één van onze vijftien toppers. Stem D66 Roosendaal,
lijst 6.

Want u weet: D66 houdt van Roosendaal!

Alex Raggers
Lijsttrekker en fractievoorzitter D66 Roosendaal

6

7

Kernpunten
Het verkiezingsprogramma van D66 Roosendaal telt meer dan 40
pagina's. Om u een goede indruk te geven van onze belangrijkste
standpunten, hebben wij onze kernpunten voor u op een rijtje gezet
Een school in elke wijk en elk dorp, maar nooit ten koste van de
kwaliteit.

Burgers, pers en politiek moeten te allen tijde het bestuur kunnen
controleren.

Een legale coffeeshop in Roosendaal waar veilig en met goede
voorlichting cannabis gekocht kan worden.

Roosendaal moet een klimaatneutrale gemeente worden.

Steun is er voor iedereen wil participeren, maar dat niet zelf kan.

Inwoners en ondernemers moeten meer ruimte krijgen om ideeën
over hun eigen leefomgeving vorm te geven en te realiseren.

Een investering in cultuur is een investering in mensen en in onze
samenleving.

D66 krijgt het voor elkaar

1. Onderwijs
D66 Roosendaal gaat uit van de eigen kracht van mensen. Mensen zijn vrij om
keuzes te maken en hun leven zo in te richten als ze zelf willen. Een belangrijke
voorwaarde daarvoor is gelijke kansen voor iedereen. Onderwijs is de belangrijkste
aanjager van kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. We willen dat iedereen
kansen krijgt voor zijn toekomst, ongeacht zijn afkomst. Onderwijs is bovendien
essentieel voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden en voor het bevorderen
van verbinding en dialoog. Onderwijs kan daarmee ook een antwoord zijn op de
groeiende tweedeling. Roosendaal kent uitstekende basisscholen en voortgezet
onderwijs, goede MBO-opleidingen en nu zelfs een HBO Associate Degree opleiding.
Daarmee heeft Roosendaal alles in huis voor een goede, volledige onderwijscarrière,
met gelijke kansen voor iedereen, zodat ieder kind in Roosendaal de kans krijgt
zich ten volle te ontplooien. Speciale aandacht moet daarbij gevraagd worden
voor kinderen met een beperking en voor kinderen die school vroegtijdig verlaten.
D66 Roosendaal staat voor een totaalvisie op onderwijs. Integraal en met goede
ondersteuning vanuit de gemeente.
Primair onderwijs
De gemeente Roosendaal kent een groot aantal basisscholen, vallend onder
verschillende schoolbesturen. Dit garandeert keuzevrijheid voor ouders en kinderen op
het gebied van onderwijsvorm, levensbeschouwelijke achtergrond en locatie. Hierdoor
kunnen alle kinderen in onze gemeente naar een school gaan waar ze zich thuis voelen
en kunnen vrijwel alle kinderen naar school gaan in eigen wijk of dorp.
Deze keuzevrijheid is voor D66 Roosendaal een groot goed, maar mag nooit ten
koste gaan van de kwaliteit. De demografische ontwikkelingen binnen onze gemeente
hebben de consequentie dat sommige scholen op termijn te klein zullen worden om
onderwijs van behoorlijke kwaliteit te kunnen leveren. D66 Roosendaal betreurt dit,
maar is pragmatisch als het gaat om eventuele schoolsluitingen. Een school in iedere
wijk of dorp zo lang het kan, maar nooit ten koste van de kwaliteit.
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De huisvesting van het primair onderwijs is op dit moment nog de verantwoordelijkheid
van de gemeente. Ten tijde van het schrijven van dit verkiezingsprogramma zijn
gemeente en schoolbesturen in onderhandeling over doordecentralisatie van de
huisvesting van het primair onderwijs, in navolging van het middelbaar onderwijs.
Voor D66 Roosendaal zijn kwaliteit van de onderwijshuisvesting en de eigen wensen
en capaciteiten van de schoolbesturen hierin leidend. Doordecentralisatie mag nooit
een verkapte bezuinigingsmaatregel zijn. D66 Roosendaal is alleen voorstander
van doordecentralisatie als dit in het belang is van de leerlingen. Wanneer het
schoolbesturen in staat stelt toekomstbestendig te bouwen of verbouwen. Voor een
gezond binnenklimaat, beter onderwijs, energieneutrale scholen en toekomstgerichte
voorbereiding op krimp of groei van een school. D66 Roosendaal wil dit proces uiterlijk
op het eind van eerste jaar van het nieuwe college afgerond hebben. Onze scholen
verdienen duidelijkheid vanuit het gemeentebestuur.
Ten slotte staat D66 Roosendaal positief tegenover de ontwikkeling van Integrale
Kindcentra. Gebouwen waarin primair onderwijs, sport, maatschappelijke instellingen,
voor- en naschoolse opvang, culturele educatie en voorzieningen voor zorgbehoevende
leerlingen samenkomen in één gebouw. De wens van de school in kwestie en de
behoeften van wijk of dorp dienen hierin leidend te zijn. D66 Roosendaal wil hier
voortvarend mee aan de slag gaan, wat betreft D66 Roosendaal moeten er in de
aankomende collegeperiode 2 integrale kindcentra gerealiseerd worden.

Voortgezet onderwijs
De gemeente Roosendaal heeft een solide aanbod aan middelbare scholen. Mavo, havo
en vwo worden aangeboden door twee scholen, het Jan Tinbergen en het GertrudisNorbertus. Een breed aanbod aan vmbo-opleidingen wordt geboden door het Da Vinci
College. Al deze scholen beschikken al over deugdelijke, moderne gebouwen of zijn
nu bezig met bouw en verbouw om dit te realiseren. Hierin zijn de middelbare scholen
sinds 2017 autonoom, dankzij de doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting.
Voor D66 Roosendaal is het van groot belang dat de gemeente te allen tijde een goede
relatie onderhoudt met de schoolbesturen. Alleen met goede, open communicatie
tussen gemeente en schoolbesturen kan het succes van de doordecentralisatie
gegarandeerd worden.
Speciale aandacht vraagt D66 Roosendaal voor het contact tussen het Da Vinci
College, onze mbo-opleidingen en het bedrijfsleven. Volgens D66 Roosendaal ligt
er een rol voor de gemeente om de dialoog tussen deze partijen aan te moedigen
zodat onze vmbo-leerlingen zo goed mogelijk op de arbeidsmarkt van de toekomst
voorbereid worden.
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Speciaal onderwijs
Kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of andere bijzondere
zorgbehoeften verdienen bijzondere aandacht. Voor D66 Roosendaal is het van belang
dat ook de ouders van deze kinderen, zo veel mogelijk, de keuzevrijheid genieten
die andere ouders genieten bij de schoolkeuze voor hun kind. Dit betekent dat de
gemeente een faciliterende rol aan moet nemen om passend onderwijs mogelijk te
maken. Ook wanneer dit extra kosten met zich meebrengt. Ook kinderen met een
beperking hebben tenslotte recht op dezelfde kansen als ieder ander kind. Ook wil
D66 Roosendaal dat de gemeente het gesprek aangaat met schoolbesturen, leraren
en zorgprofessionals om een duurzame oplossing te vinden voor de bestaande
problemen bij onderwijs op maat.
MBO
Roosendaal kent een breed aanbod aan mbo-opleidingen. Voor D66 Roosendaal is
dit van groot belang voor de toekomst van onze stad, de zelfontplooiing van onze
inwoners en de ontwikkeling van onze arbeidsmarkt.
Voor D66 Roosendaal is de koppeling tussen mbo, vmbo, zorginstellingen en
bedrijfsleven van groot belang. Leerlingen moeten de juiste informatie krijgen om een
opleiding te vinden die opleidt tot een baan waarin zij hun talenten tot uiting kunnen
doen komen, hun passie kwijt kunnen en een stabiele, zekere toekomst op kunnen
bouwen. Om dit te bereiken is het cruciaal dat het mbo op de hoogte is van de wensen
en behoeften van het bedrijfsleven en de zorgsector, zodat studenten zo passend
mogelijk opgeleid kunnen worden. Hier staat tegenover dat er een belangrijke rol
weggelegd is voor het bedrijfsleven en de zorgsector om stageplaatsen aan te bieden
en leer-werktrajecten te faciliteren. D66 Roosendaal is van mening dat de gemeente
een faciliterende rol aan moet nemen om deze communicatie te versterken.

HBO
D66 Roosendaal is verheugd met de komst van een hbo-opleiding naar Roosendaal. De
komst van deze studenten naar onze stad betekent een impuls voor onze binnenstad
en horeca, een verrijking voor onze bevolkingssamenstelling en biedt een kans de
uitstroom van jonge mensen uit onze gemeente te stoppen of zelfs te keren. Ook
geeft dit onze stad een culturele impuls. D66 Roosendaal wil meedenken over het
aanpassen van ons cultureel aanbod om aan de vraag van deze nieuwe doelgroep te
voldoen. Daarom wil D66 Roosendaal lobbyen voor de komst van meer hbo richtingen
naar Roosendaal.
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Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten
Voor D66 Roosendaal is het onacceptabel dat kinderen en jongeren in onze gemeente
niet naar school gaan. De gemeente moet actief inzetten op naleving van de leerplicht
en actief meewerken aan het wegnemen van eventuele barrières die terug naar school
gaan in de weg staan. Passend onderwijs is mogelijk voor iedereen, met minder neemt
D66 Roosendaal geen genoegen.
Tevens zet D66 Roosendaal actief in op hulp aan jongeren die zonder startkwalificatie
het onderwijs verlaten, ook wanneer zij niet langer leerplichtig zijn. Niemands toekomst
mag in de kiem gesmoord worden door voortijdig schoolverlaten. Indien noodzakelijk
moet de gemeente de juiste hulp en zorg faciliteren om deze jongeren op een voor
hen passende wijze terug naar school te laten gaan. Hetzij in een voltijdopleiding,
hetzij binnen een leer-werk traject. Dit is een investering in de toekomst. Voor de
maatschappij en voor het individu.
Roosendaalse studenten
De praktijk leert dat het merendeel van de Roosendaalse jongeren die een studie aan
hbo of universiteit gaan volgen Roosendaal verlaten en na hun studie niet terugkeren.
Dit is een groot verlies voor onze gemeente. Het betekent een verschraling van onze
arbeidsmarkt, waarbij de nadruk komt te liggen op lager geschoolde arbeid en het
versnelt de vergrijzing. D66 Roosendaal wil experimenteren met beleid om jongeren
na hun studie te verleiden tot een terugkeer (of komst) naar Roosendaal. Hierbij kan
gedacht worden aan een samenwerking met het bedrijfsleven om afgestudeerden
te attenderen op vacatures en stageplaatsen, het aanbieden van meer en betere
starterswoningen en een goede citymarketing om Roosendaal op de kaart te zetten
als ideale woonplaats tussen Antwerpen en Rotterdam. Hiervoor is het natuurlijk ook
noodzakelijk dat het leefklimaat in Roosendaal aantrekkelijk is voor deze doelgroep. Dit
betekent een uitdagende omgeving met bruisende cultuur, goede horeca, aantrekkelijke
festivals en moderne sportfaciliteiten.
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Ondernemerschap,
werkgelegenheid

innovatie

en

D66 Roosendaal vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Ondernemers vormen
voor D66 Roosendaal de basis voor een open en levendige maatschappij met kansen
voor iedereen. Ruimte voor ondernemerschap biedt ruimte voor vindingrijkheid
en creativiteit. Daarom vindt D66 het belangrijk dat de gemeente Roosendaal
een gunstig ondernemersklimaat kent, voor starters, nieuwkomers en bestaande
ondernemers.
Hier ligt een duidelijke rol voor de gemeente. De gemeente schept de juiste
randvoorwaarden: een aantrekkelijke omgeving met een goed onderhoudsniveau,
een goede bereikbaarheid, duidelijke en doeltreffende regelgeving. Binnen deze
kaders moeten ondernemers de ruimte krijgen hun eigen weg te kiezen en zelfstandig
te innoveren en groeien. Dit is in het belang van de ondernemer, de werkgelegenheid
en onze gemeente als een geheel, waarbij de focus ligt op kwaliteit.

Ruimte voor ondernermers
D66 Roosendaal is voorstander van particulier initiatief en ondernemerschap. Creativiteit,
vindingrijkheid en goed ondernemerschap moet lonen en moet gestimuleerd worden.
Om dit te bereiken wil D66 Roosendaal de regelgeving waar mogelijk vereenvoudigen,
en waar noodzakelijk zo goed mogelijk toelichten. Om dit te bereiken is spelregel:
voor iedere nieuwe regel worden er 3 achterhaalde regels geschrapt. Iedere nieuwe
regel is geschreven in begrijpelijke taal en wordt waar nodig duidelijk uitgelegd.
D66 Roosendaal vindt dat de gemeente een rol heeft in het stimuleren en faciliteren
van startende ondernemers, innovatieve of duurzame ondernemers en de kleinere
(familie)bedrijven. Dit leidt tot diverse en arbeidsintensieve arbeidsplaatsen, het meest
duurzame middel tegen werkloosheid en gebrek aan perspectief.
Om dit te realiseren is D66 voorstander van het versoepelen van de regelgeving. Heel
concreet kan hierbij gedacht worden aan het afschaffen van de vergunningsplicht voor
kleinschalige verbouwingen of kleine evenementen, mits deze geen risico vormen
voor de (brand)veiligheid. Wel moet er altijd ruimte blijven voor toetsing achteraf om
misbruik van deze versoepeling te voorkomen.
Terrassen zijn een verrijking voor onze binnenstad. Zij helpen om een gezellig, sfeervol
straatbeeld tot stand te brengen en leveren niet alleen een impuls voor de betreffende
horeca, maar ook voor de omliggende middenstand en (dag-)tourisme. Daarom is
D66 Roosendaal kritisch over de precariobelasting voor terrassen. D66 Roosendaal
wil onderzoeken of het mogelijk is deze belasting te verlagen of in het geheel af te
schaffen.
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Roosendaal kent een aantal verouderde bedrijventerreinen, welke kampen met
leegstand en bijbehorende criminaliteit. Om het tij te keren staat D66 positief tegenover
experimenten met betrekking tot het loslaten van welstandsnota’s voor dit soort
gebieden, om zo nieuwe, creatieve invulling te bevorderen.
D66 Roosendaal is van mening dat startende, innovatieve of duurzame ondernemers en
kleine (familie)bedrijven extra steun verdienen vanuit de gemeente. Zij hebben vaak tot
nog toe onbenutte potentie voor onze lokale economie en arbeidsmarkt en verdienen
een steuntje in de rug in de vorm van concreet advies, coaching en begeleiding.
Winkeliers moeten wat D66 Roosendaal betreft de vrijheid hebben hun onderneming
naar eigen inzicht in te vullen. Openingstijden moeten aan de individuele ondernemer
zijn, afgestemd op hun doelgroep. Een ondernemer moet daarin niet beperkt
worden door verplichte sluitingstijden of gedwongen deelname aan koopzondagen
en koopavonden. Ook moeten winkeliers de ruimte krijgen naar eigen goeddunken
invulling te geven aan het ondernemerschap, D66 Roosendaal staat initiatieven op
het gebied van ‘blurring’ dan ook niet in de weg, mits dit niet strijdig is met wet- en
regelgeving en er geen risico bestaat op oneerlijke concurrentie.
D66 Roosendaal onderschrijft het streven naar een compacte binnenstad. Leegstaande
winkelpanden schaden de uitstraling van onze centra. Waar mogelijk streeft D66
Roosendaal naar flexibele invulling van leegstaande panden, en een stimuleringsbeleid
voor winkeliers om zich in de drukkere delen van de centra en binnenstad te vestigen.
De gemeente Roosendaal dient een goede opdrachtgever te zijn voor de lokale
ondernemers. D66 Roosendaal is dan ook van mening dat de gemeente aanbestedingen
altijd zorgvuldig en transparant dient uit te voeren.
De gemeente Roosendaal heeft de afgelopen jaren veel ruimte geboden aan grote
logistieke bedrijven. D66 Roosendaal is absoluut geen tegenstander van logistieke
bedrijven, maar maakt zich zorgen over de monocultuur van laaggekwalificeerde banen
die deze bedrijven opleveren. Banen die inmiddels niet meer door Roosendalers, of
zelfs Nederlanders, ingevuld worden. D66 Roosendaal wil dat wij ons richten op het
aantrekken van meer diverse bedrijvigheid, met banen op verschillende niveaus en
meer arbeidsplaatsen. Juist om onze eigen inwoners aan het werk te krijgen en te
houden.

13

Ruimte voor innovatie
Innovatie is voor D66 Roosendaal van groot belang. De wereld verandert in hoog
tempo, en Roosendaal mag daarin niet achterblijven. Roosendaal is nu een prettige
stad om te wonen en te werken, en dat moet ook voor de generaties na ons
gewaarborgd zijn. Innovatie biedt antwoorden voor belangrijke maatschappelijke
kwesties zoals de energietransitie, gezond ouder worden, de circulaire economie
en toekomstbestendige, duurzame mobiliteit. Ondernemers die door innovaties
een bijdrage leveren aan oplossingen voor deze kwesties verdienen onze voorkeur.
Daarom zet D66 Roosendaal in op het zoeken naar middelen om deze ondernemers
te ondersteunen in hun ontwikkeling.
D66 wil bedrijven en winkeliers middels advies stimuleren om zich bij te scholen en
te certificeren op het gebied van veilig, maatschappelijk verantwoord en duurzaam
ondernemen.
Startende ondernemers en kleine ondernemers met een wens tot groei zijn een bron
van innovatie. D66 wil daarom onderzoek naar de mogelijkheid om deze ondernemers
fiscaal tegemoet te komen. Bij bewezen innovatie is een reductie van de OZB-belasting
voor 5 jaar deze ondernemers een reële mogelijkheid.
Leegstaande kantoorpanden, winkelpanden en industriële panden vormen geen
bijdrage voor de economie en de werkgelegenheid. D66 Roosendaal wil een actieve
dialoog tussen gemeente en vastgoedeigenaren om het gebruik van deze panden
door ZZP’ers en startups mogelijk te maken.
Om duurzame, innovatieve bouwprojecten te bevorderen wil D66 Roosendaal de leges
voor energie neutrale, circulaire projecten schrappen.
In Roosendaal wordt toegewerkt naar een compacte binnenstad. D66 Roosendaal
wil dit proces versnellen door winkeliers of vastgoedeigenaren buiten het centrum te
ondersteunen om na het sluiten van de winkel of bij verhuizing het oude pand om te
bouwen tot woonruimte.
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Agrarische ondernemers
Het buitengebied is van grote waarde. Zowel voor de economie als voor het milieu.
We dienen zorgvuldig om te gaan met onze natuur. Voedsel verbouwen dient zowel
economisch rendabel als duurzaam te geschieden. Dit vraagt om innovatieve
oplossingen. De gemeente dient hier ruimte te bieden aan de agrarische ondernemers
om dit te realiseren.
Landbouwactiviteiten dienen getoetst te worden aan de hand van de volgende criteria:
efficiënte productie, duurzaamheid, volksgezondheid en (dieren)welzijn.
Agrarische ondernemers moeten volgens D66 Roosendaal de ruimte krijgen
zelfstandig een bijdrage te leveren aan het landschap, duurzame voedselproductie
en de energietransitie. Waar mogelijk moet de gemeente dan ook ruimte bieden aan
de bouw van windmolens, de aanleg van zonnepanelen, het telen van gewassen voor
biobrandstoffen en bioplastics en het telen van gewassen voor medisch gebruik.
Agrarische ondernemers zijn wat betreft D66 Roosendaal een essentieel onderdeel
van de dialoog en samenwerking met het vmbo en mbo, en waar mogelijk ook met
andere vormen van onderwijs en onderzoek.
Leegstaand agrarisch vastgoed biedt vaak ruimte aan criminaliteit, zoals illegale
hennepteelt of XTC-laboratoria. Om dit probleem te verkleinen is D66 Roosendaal
voorstander van een soepele en snelle omgang met vergunningen om voormalig
agrarisch vastgoed een nieuwe bestemming te geven.

Eerlijke kansen voor iedereen
Iedere Roosendaler levert een bijdrage op zijn of haar eigen manier, naar eigen
capaciteiten en vermogen. Daarom is het van D66 Roosendaal van belang dat iedereen
hier ook daadwerkelijk de middelen toe heeft. Werk is hierin bepalend. Werk biedt
mensen de kans zich te ontwikkelen en ontplooien, werk leidt tot zelfredzaamheid
en een gevoel van eigenwaarde. Om de werkgelegenheid te stimuleren, biedt D66
Roosendaal allereerst ruimte tot ondernemerschap. Er zijn echter mensen die
structureel tussen wal en schip vallen. Ook zij verdienen het om een passende baan te
vinden. Daar ligt volgens D66 Roosendaal een rol voor de gemeente.
D66 Roosendaal wil een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Enerzijds
middels voorlichting en studiebegeleiding, anderzijds door middel van stageplaatsen
en werk-leer constructies. Er licht een verantwoordelijkheid bij onderwijs en werkgevers
om dit uit te voeren, en bij de gemeente om hieraan een impuls te geven.
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Mensen met een uitkering moeten geholpen worden zo snel mogelijke en betaalde baan
te vinden. Daarom blijft samenwerking met UWV, WVS, bedrijven en uitzendbureaus
van groot belang.
D66 wil ruimte bieden aan mensen met een bijstandsuitkering om een opleiding te
volgen of een onderneming op te zetten, zonder dat zij direct gekort worden op hun
uitkering. Het vangnet mag nooit een belemmering zijn om er weer bovenop te komen.
Om mensen en jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt te bereiken, wil D66
rolmodelcoaches inzetten. Mensen die met een overtuigend succesverhaal en vanuit
een voor de doelgroep herkenbare achtergrond respect afdwingen bij de doelgroep, en
vanuit hun natuurlijke autoriteitspositie hen aan kunnen zetten tot arbeidsparticipatie.

Regionale samenwerking als aanjager
D66 Roosendaal kijkt verder dan de gemeentegrenzen. Zeker op het gebied van
ondernemerschap, innovatie en werkgelegenheid. Roosendaal heeft een unieke
ligging. Aan de grens met België, aan een historisch belangrijk spoorknooppunt, aan de
commercieel bevaarbare Vliet, op het knooppunt tussen twee belangrijke snelwegen
en vrijwel precies in het midden tussen Rotterdam en Antwerpen. Daarom is D66
Roosendaal van mening dat het succes van onze gemeente nooit alleen van binnen
onze eigen grenzen kan komen.
Daarom wil D66 Roosendaal een tweetal permanente overlegorganen opzetten: met
buurgemeente Essen en met havensteden Antwerpen en Rotterdam, eventueel nog
aangevuld met Moerdijk. Hierin kan Roosendaal initiatief en regie nemen.
Roosendaal moet de samenwerking aangaan met onze directe buurgemeenten binnen
Nederland en in België om onze regio op de kaart te zetten als centrum tussen de
twee havensteden. Hiertoe is een internationale focus van groot belang.
D66 Roosendaal is fel tegenstander van concurrentie met buurgemeenten. Het
aantrekken van een groot bedrijf met veel werkgelegenheid, een grote onderwijsinstelling
of een nieuwe culturele instelling is niet alleen winst voor Bergen op Zoom, Halderberge,
Rucphen of Essen maar ook voor Roosendaal, en vice versa. Waar mogelijk moeten
we elkaar juist versterken en ondersteunen in het belang van de gehele regio.
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Bestuur en burger
D66 Roosendaal streeft naar persoonlijke vrijheid, naar een samenleving waarin
mensen zelf bepalen hoe zij hun leven inrichten, waarin mensen vrij zijn in
verbondenheid. Vrijheid in verbondenheid vereist de mogelijkheid voor mensen om
te bepalen wie hen bestuurt en wat die bestuurders doen. In vrijheid in verbondenheid
is het van groot belang dat overheden zich aan de door henzelf gestelde regels
houden en democratische verantwoording afleggen, controleerbaar zijn. D66
Roosendaal staat voor een sterke democratische rechtsstaat waarop mensen
invloed en inspraak hebben.
Sterk bestuur
De lokale democratie staat steeds verder onder druk. Gemeenten krijgen meer taken,
politieke partijen hebben moeite enthousiaste mensen te vinden, de lokale journalistiek
heeft steeds minder middelen voor goede verslaggeving en de publieke tribune is steeds
vaker leeg. Dit moet en kan anders, want een bestuur dat onvoldoende gecontroleerd
wordt is democratisch poreus.
Een sterk bestuur neemt beslissingen in het belang van haar inwoners. Een sterk bestuur
stapt over politieke tegenstellingen en grenzen heen en legt verantwoording af. D66
Roosendaal is van mening dat sterk en daadkrachtig bestuur het best functioneert met
een coalitie die een akkoord sluit op hoofdlijnen. Met een voortdurende dialoog tussen
coalitie en oppositie, waarbij de gehele democratisch gekozen raad waar mogelijk
betrokken wordt bij de besluitvorming. Dit versterkt de democratische legitimiteit van
het bestuur en leidt tot beleid dat beter aansluit bij de wensen van onze inwoners.

Gemeenschappelijke regelingen en fusies
Gemeenschappelijke regelingen, samenwerkingsverbanden tussen gemeenten op de
uitvoering van gemeentelijke taken, kunnen een effectief of zelfs noodzakelijk middel zijn
om taken beter en efficiënter uit te voeren. Daarom zijn gemeenschappelijke regelingen,
mits goed uitgevoerd, in het belang van de inwoners van Roosendaal. Wel bestaan
er bij D66 Roosendaal zorgen over de democratische legitimiteit van beslissingen die
genomen worden door gemeenschappelijke regelingen. Daarom staat D66 Roosendaal
voor meer transparantie door en betere controle op gemeenschappelijke regelingen.

17

Om de controle op gemeenschappelijke regelingen te verbeteren is D66 Roosendaal
voorstander van een permanente hoorcommissie gemeenschappelijke regelingen.
Deze hoorcommissie speurt actief naar informatie over de gang van zaken binnen
gemeenschappelijke regelingen, heeft het recht bestuurders te ondervragen en
voorziet de raad van begrijpelijke informatie. Gestoeld op feiten, niet op politieke kleur.
In het belang van onze gehele gemeente. Deze permanente hoorcommissie bestaat uit
raadsleden en dient uitsluitend het belang van onze inwoners, door de gemeenteraad
actief te voorzien van de meest volledige informatie over de gemeenschappelijke
regelingen.
Gemeenschappelijke regelingen moeten daarnaast zo transparant mogelijk zijn.
Informatie dient wanneer mogelijk publiek te zijn. Niet alleen als reactie op een vragende
burger of een vragend raadslid, maar in beginsel door actieve publicatie zodra deze
informatie beschikbaar is. Zo krijgen burger, pers en politiek te allen tijde de kans het
bestuur te controleren.
Wanneer uit noodzaak geboren deelname aan gemeenschappelijke regelingen voor een
van onze buurgemeenten leidt tot een zeer beperkte mate van democratisch gehalte
van het gemeentelijk bestuur, is D66 Roosendaal van mening dat wij moeten durven
kijken naar andere oplossingen. Hierbij schuwt D66 Roosendaal de mogelijkheid van
gemeentelijke herindeling niet, om democratisch, representatief bestuur weer in staat
te stellen het heft in eigen hand te nemen, maar dit is voor D66 Roosendaal nadrukkelijk
het minst wenselijke en laatste middel.

Democratische controle
Een goed bestuur is transparant en controleerbaar. Bij macht hoort immers tegenmacht.
Hier staat D66 Roosendaal voor. Controle wordt niet alleen uitgevoerd door de raad,
maar ook door de media en burgers, individueel of in collectieve initiatieven.
Om burgers in staat te stellen het bestuur te controleren, moet de gemeente in begrijpelijk
Nederlands te communiceren. Bij communicatie met specifieke doelgroepen dient de
gemeente zicht pragmatisch op te stellen. Soms kan het beter zijn communicatie naar
deze doelgroepen ook in andere talen dan het Nederlands aan te bieden.
D66 Roosendaal was en is voorstander van een actieve gemeentelijke rekenkamer, om
raadsleden en burgers beter in staat te stellen het bestuur te controleren.
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D66 Roosendaal wil onderzoeken of het mogelijk is de lokale journalistiek te sterken in
hun controlerende functie. De onafhankelijkheid van de journalistiek mag echter nooit
onder druk komen te staan door een financiële afhankelijkheidspositie. Daarom dient
dit fonds door een onafhankelijk bestuur beheert te worden.

Integriteit
Een goed bestuur is integer. Integriteit is voor D66 Roosendaal meer dan alleen regels
naleven. Bestuurders dienen zich bewust te zijn van mogelijke belangenconflicten en
schijn van belangenverstrengeling. Dit geldt ook voor raadsleden en ambtenaren. Hier
staat tegenover dat zij beschermd moeten worden tegen ontoelaatbaar gedrag uit de
samenleving, zoals bedreigingen en ondermijnende criminaliteit.
Het onderwerp belangenverstrengeling moet bespreekbaar zijn. Het hebben van
bepaalde belangen als bestuurder, raadslid of ambtenaar is geen schande, mits
dit op voorhand gemeld wordt. Open en transparant belangen aankaarten en
verantwoordelijkheden aan een ander overdragen of van stemmen onthouden is de
correcte manier om hier mee om te gaan. Dit verdient lof, en moet de regel zijn.
Bij misstanden binnen de gemeente zijn klokkenluiders essentieel om deze misstanden
in de openbaarheid te brengen en aan de kaak te stellen. D66 Roosendaal is voorstander
van een deugdelijke klokkenluidersregeling binnen het gemeentelijke systeem.
Criminelen zetten steeds vaker bestuurders, ambtenaren en raadsleden onder druk
middels bedreiging en intimidatie. Dit is volstrekt onacceptabel. D66 Roosendaal wil
dat er altijd aangifte wordt gedaan bij de politie en dat de gemeente indien noodzakelijk
zorgt voor beveiliging. D66 Roosendaal is voor streng en effectief optreden tegen
ondermijnende criminaliteit door criminele organisaties.

Meer invloed voor Roosendalers
D66 Roosendaal vindt het belangrijk dat de gemeente luistert naar de inwoners van
Roosendaal. Juist omdat de gemeente dicht bij de inwoners staat en beslissingen
neemt die direct invloed hebben op de inwoners. Maar ook omdat de inwoners van
onze gemeente het beste weten wat er speelt in hun buurt, wijk of dorp. Moderne
vormen van inspraak en nieuwe vormen van burgerparticipatie zijn voor D66 Roosendaal
een belangrijke aanvulling op de democratie. Dit betekent dat iedereen moet kunnen
participeren. Ongeacht leeftijd, opleidingsniveau, herkomst of maatschappelijke status.
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D66 Roosendaal wil de inspraak voor inwoners zo vroeg mogelijk in het
besluitvormingsproces plaats laten vinden. Alleen dan is er ruimte om rekening te
houden met de wensen en bezwaren van inwoners in de kern van de plannen, en niet
alleen in het verleggen van accenten.
D66 Roosendaal wil dat de gemeente transparant is over de mate van invloed die de
insprekende inwoners hebben op een plan. Aan het slot van het besluitvormingsproces
moet de gemeente duidelijk uitleggen waarom suggesties wel of niet zijn overgenomen.
D66 Roosendaal wil dat bewoners van dorpen, wijken en buurten meer te zeggen
krijgen over investeringen in hun woonomgeving. Dit kan betekenen dat zij invullen hoe
het groen en grijs vormgegeven wordt, maar dit kan ook betekenen dat het beheer
van een plantsoen of parkje op verzoek aan de inwoners wordt overgedragen. Bij het
volledig overnemen van het onderhoud door bewoners, wordt ook het budget aan hen
overgedragen zodat zij volledige vrijheid hebben bij het naar eigen inzicht invullen van
het groen.
D66 Roosendaal wil inwoners direct de mogelijkheid bieden raadsvoorstellen op de
agenda van de gemeenteraad te plaatsen, wanneer het draagvlak hiervoor middels
voldoende handtekeningen aantoonbaar is. We verwachten van deze inwoners dat
zij dit voorstel zorgvuldig uitwerken, met heldere opdrachten aan het bestuur en een
deugdelijke dekking voor eventueel te maken kosten. Vanzelfsprekend voorziet de
gemeente in heldere uitleg over de regels en kaders waaraan deze raadsvoorstellen
moeten voldoen.

Inwoners snel en goed te hulp staan
De gemeente is er voor haar inwoners. Daarom hebben onze inwoners het recht op
goede dienstverlening. Inwoners en ondernemers binnen onze gemeente moeten
goed en snel geholpen worden. D66 Roosendaal wil dat de gemeente op helder
gecommuniceerde momenten ook buiten gangbare kantooruren bereikbaar is.
D66 Roosendaal wil dat de gemeente zich inzet om informatie en dienstverlening ook in
andere talen dan het Nederlands beschikbaar te stellen. Behoefte moet hierin leidend
zijn. De informatie op de gemeentelijke website moet actueel, volledig en gemakkelijk
te vinden zijn.
Niet alle inwoners zijn vaardig met het internet en dat betreft niet alleen onze ouderen.
Daarom mag betere online dienstverlening nooit een excuus zijn voor een minder
kwaliteitsniveau van dienstverlening aan de balie of aan de telefoon.
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Veiligheid
Zonder veiligheid is er geen vrijheid, democratie of recht. Mensen kunnen niet
in vrijheid keuzes maken als zij niet veilig zijn of zich niet veilig voelen. D66
Roosendaal wil dat mensen zich vrij kunnen bewegen en in vrijheid keuzes kunnen
maken over hoe zij hun leven vormgeven. Ongeacht geslacht, leeftijd, geaardheid,
opleidingsniveau of afkomst. Hier ligt ook een taak voor de gemeente. D66 wil dat
de gemeente zorg draagt voor de veiligheid van haar inwoners. Daarnaast heeft
de gemeente een taak in de bescherming van onze democratische rechtsstaat.
Als fundament van de vrijheid van ons allemaal. Tegen geweld, georganiseerde
criminaliteit en andere vormen van ondermijning.
Het aantal meldingen van criminaliteit daalt de afgelopen jaren, maar het is onduidelijk
in hoeverre dit komt door een dalende aangiftebereidheid en door verandering van
de criminaliteit door de opkomst van nieuwe vormen van cybercriminaliteit. Wel
voelen we ons steeds onveiliger. D66 Roosendaal vindt het belangrijk de gevoelens
van onrust serieus te nemen en ons tegelijkertijd bij het maken van veiligheidsbeleid
niet te laten leiden door angst. Daarom kiezen we voor effectieve maatregelen in
plaats van schijnveiligheid. We kiezen op de eerste plaats voor het voorkomen van
criminaliteit, ook door de diepere oorzaken van criminaliteit en overlast bestrijden.
Het streven naar veiligheid kan ook weleens schuren met het streven naar vrijheid,
zeker wanneer de privacy van mensen in het gedrang komt. D66 Roosendaal vindt
dat vrijheden en privacy niet zomaar moeten worden opgeofferd en dat daarom
altijd scherp gekeken moet worden naar de balans tussen vrijheid en veiligheid. Dit
vraagt om een overheid die in het streven naar veiligheid de vrijheid van inwoners
respecteert en hen te allen tijde gelijkwaardig behandelt.

Preventie
Preventie, ofwel het voorkomen van criminaliteit en radicalisering is voor D66
Roosendaal het uitgangspunt bij het verbeteren van de veiligheid. Dit begint vroeg,
met investeringen in het onderwijs en het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten.
Op die manier nemen we een belangrijke oorzaak van van criminaliteit en radicalisering
zo veel mogelijk weg. Preventie is ook inwoners ondersteunen en mobiliseren om
weerbaar te zijn tegen criminaliteit en overlast.
Een belangrijk onderdeel van preventie binnen de gemeente is de uitstraling van
buurten. Schone straten, goed onderhouden groen en grijs, geen kapot straatmeubilair,
werkende straatverlichting, alles draagt bij aan een vermindering van criminaliteit en
overlast. Daarom staat D66 Roosendaal voor goed onderhoud van de openbare ruimte.
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De gemeente Roosendaal kent veel (Whatsapp) buurtwachtgroepen. Groepen waarin
inwoners samen een oogje in het zeil houden om de veiligheid van hun buurt te
verbeteren. D66 Roosendaal is groot voorstander van deze initiatieven. Een buurt
waarin buren goed contact met elkaar hebben en elkaar waarschuwen bij verdachte
situaties, is een veiligere buurt. Waar mogelijk ziet D66 Roosendaal graag de vorming
van nog meer buurtwachtgroepen.
D66 Roosendaal wil initiatieven vanuit bewoners omarmen en ondersteunen. Daarnaast
moet altijd goed geluisterd worden naar klachten en zorgen van inwoners. Zij weten
tenslotte het best wat de veiligheidsproblemen in hun buurt zijn.
Cybercriminaliteit is een groot, moeilijk te overzien en grensoverschrijdend probleem.
Toch ligt in de preventie hiervan volgens D66 Roosendaal een rol voor de gemeente.
Ten eerste moet de gemeente zelf het goede voorbeeld geven, door de eigen
cyberveiligheid goed op orde te hebben. Daarnaast ligt er een taak voor de gemeente
bij het informeren van inwoners en bedrijven over het verhogen van de eigen digitale
veiligheid. Dit begint al op school, met lessen over het beschermen van persoonlijke
gegevens, uitleg over het principe van cybercriminaliteit en over cyberpesten, gericht
op preventie.

Softdrugsbeleid
Roosendaal kent, samen met Bergen op Zoom, een uitzonderingspositie binnen
Nederland. Geen enkele coffeeshop mag zich nog vestigen binnen de gemeentegrenzen.
D66 Roosendaal heeft begrip voor de achtergrond van dit beleid. De vele drugstoeristen
van over de grens die dagelijks Roosendaal aandeden, staan nog op ieders netvlies.
Deze opzichtig zichtbare overlast is grotendeels verdwenen. Helaas is daarvoor
illegale straathandel in de plaats gekomen. Vrijwel iedere Roosendaler ziet met grote
regelmaat illegale drugsdeals in het openbaar. Op parkeerplaatsen, op straat, zelfs in
speeltuintjes. Daarnaast toont de drugsscan aan dat de sluiting van de coffeeshops
heeft geleid tot de vorming van machtige criminele drugsbendes, met bijbehorende
gewelddadige criminaliteit, intimidatie en ondermijning. Dit geeft een groot gevoel van
onveiligheid onder de inwoners van Roosendaal. Daarnaast is het aantal thuistelers
niet gedaald, maar gestegen. Regelmatig zijn er zelfs signalen dat dit onder druk of
dwang gebeurt. Dit is voor D66 Roosendaal onaanvaardbaar.
D66 Roosendaal wil ten minste één gedoogd en op termijn gelegaliseerd verkooppunt
van softdrugs (Coffeeshop) binnen onze gemeente. Een plaats waar zo veilig mogelijk,
onder toezicht en met goede voorlichting cannabis gekocht kan worden. De gebruiker
kiest immers niet voor de gevaarlijke, overlast gevende, illegale dealer wanneer er een
legaal alternatief is.
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D66 Roosendaal wil dat wij als gemeente actief deelnemen aan pilots omtrent legale
wietteelt. De (brand)risico’s van illegale teelt en de gerelateerde criminaliteit mogen niet
langer opwegen tegen de vermeende baten. Opsporing en bestraffen is in het geheel
niet effectief gebleken. Alleen middels regulering en legalisering kan de criminaliteit van
de markt verdrongen worden.
D66 Roosendaal gelooft in een tweedelig beleid. Het is naïef te geloven dat gedogen,
reguleren en legaliseren alleen alle negatieve effecten van softdrugsgebruik zullen
uitbannen. Naast decriminalisering zijn ook intensieve voorlichting over de risico’s,
handhaving op resterende criminele activiteiten en goed toezicht op de resterende
overlast van legale verkooppunten van groot belang.
Wat D66 Roosendaal betreft zal deze coffeeshop geopend worden op een eenvoudig
te bereiken en goed te beveiligen locatie op een industrieterrein. Zo beperken we niet
alleen de straathandel maar voorkomen we ook een terugkeer van de overlast in de
binnenstad. Met bestaande ondernemers worden afspraken gemaakt over adequate
handhaving bij overlast.

Handhaving
Preventie alleen kan helaas niet voorkomen dat criminaliteit blijft bestaan. In die
gevallen komt handhaving in beeld. Handhaving kan plaatsvinden door de politie, maar
in sommige gevallen ook door BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) in dienst
van de gemeente. Dit vraagt om een heldere afbakening van verantwoordelijkheden
en goede samenwerking.
D66 Roosendaal wil dat dat in het driehoeksoverleg – het overleg tussen burgemeester,
OM en politie over veiligheidsonderwerpen – afspraken gemaakt worden over de inzet
op lokale prioriteiten. De gemeenteraad moet daarbij inspraak krijgen in de te maken
afspraken.
Gemeentelijke BOA’s (beter bekend als handhaving) kunnen een rol spelen in de
veiligheidsaanpak van de gemeente. De inzet van BOA’s is wat D66 Roosendaal
betreft altijd aanvullend aan de inzet van de politie. Het is niet de bedoeling dat BOA’s
de rol van gemeentepolitie aannemen. Er moet een duidelijke taakverdeling zijn. Taken
en rollen van de BOA’s moeten duidelijk vastgelegd worden om te voorkomen dat
politietaken toch bij BOA’s belanden.
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D66 Roosendaal streeft naar een effectief lokaal veiligheidsbeleid. Dit vraagt om
continue samenwerking binnen de veiligheidsregio. Een goede regionale samenwerking
betekent ook dat lokaal de veiligheid beter kan worden gewaarborgd. Voor goede
crisisbeheersing is samenwerking zelfs van essentieel belang. Alleen op regionaal niveau
kan afdoende ervaring en routine opgedaan worden voor goede crisisbeheersing.

Bescherming van de democratische rechtsstaat
De democratische rechtsstaat beschermt de vrijheid van ons allemaal. Ook de
gemeente draagt wat D66 Roosendaal betreft verantwoordelijkheid in het beschermen
van onze democratische rechtsstaat. Op de eerste plaats willen we dat de gemeente
onze vrijheid en privacy beschermt Daarnaast verwachten we dat de gemeente een rol
speelt in het tegengaan van ondermijning van de democratische rechtsstaat als gevolg
van discriminatie, radicalisering en criminaliteit.
D66 Roosendaal wil dat bij veiligheidsmaatregelen altijd rekening wordt gehouden met
de invloed van deze maatregelen op de vrijheid en privacy van inwoners. Het aantasten
van privacy vraagt iedere keer om een zeer zorgvuldige en transparante afweging.
D66 Roosendaal is daarom terughoudend bij het inzetten van cameratoezicht of
preventief fouilleren, zeker als deze maatregelen enkel leiden tot schijnveiligheid. Deze
maatregelen dienen altijd doelgericht en proportioneel zijn, waarbij nut, noodzaak en
effectiviteit op een regelmatige basis aangetoond dienen te worden. Ook moet de
gemeenteraad geïnformeerd en geraadpleegd worden voor deze middelen worden
ingezet.
Discriminatie is onacceptabel. Dit vraagt om zowel voorlichting als, bij overtredingen,
strafrechtelijke aanpak. D66 Roosendaal wil dat het aanpakken van discriminatie
in welke vorm dan ook een prioriteit is voor de politie. Voor D66 Roosendaal is het
onacceptabel wanneer de politie willens en wetens etnisch profileert. De overheid
moet mensen altijd gelijkwaardig behandelen en hun vrijheden respecteren.
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D66 Roosendaal staat vierkant achter de vrijheid van meningsuiting en wil geen ideeën
verbieden, maar er is geen ruimte voor het aanwakkeren van extremisme, discriminatie
of haat. Extremisme en radicalisering kunnen een voedingsbodem zijn voor terrorisme.
Daarom moeten wijkagenten en welzijnswerkers in gesprek blijven met mensen die in
contact staan met extreme organisaties. Het is cruciaal dat er een centraal meldpunt
is waar inwoners of professionals (signalen van) radicalisering kunnen melden zodat
radicalisering vroegtijdig wordt opgemerkt en opgepakt door nauwe samenwerking
tussen politie, gemeente, scholen, religieuze instellingen, zorgverleners en anderen.
Daarbij is het essentieel dat de omgeving wordt betrokken om verdere radicalisering
te voorkomen.
Ondermijnende criminaliteit, dat wil zeggen criminaliteit waarbij onderwereld en
bovenwereld verweven raken, zet de rechtsstaat onder druk. Corruptie, witwassen
en intimidatie van gezagsdragers zijn hiervan goede voorbeelden. Deze verwevenheid
tussen bovenwereld en onderwereld vormt ook op lokaal niveau een potentieel
gevaar. Om dit tegen te gaan is een goede samenwerking tussen gemeente, politie en
bijzondere opsporingsambtenaren van groot belang.
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Duurzaamheid, natuur en milieu
D66 Roosendaal streeft naar een duurzame samenleving, waarin ieder individu de
vrijheid heeft zijn of haar leven zelf in te richten. Dit geldt echter niet alleen voor
het heden, maar ook voor toekomstige generaties. Dit geeft ons nu de taak zo
verantwoord mogelijk om te gaan met onze omgeving, de natuur, het milieu en
(schaarse) grondstoffen. D66 Roosendaal gelooft dat dit vraagt om een collectief
rentmeesterschap voor onze aarde. Hoewel de problematiek een wereldwijd is, ligt
er juist ook op lokaal niveau een moeilijke maar haalbare taak voor ons allemaal.
Energie en klimaat
D66 Roosendaal streeft ernaar van Roosendaal uiteindelijk een klimaatneutrale
gemeente te maken. Dit is haalbaar met een slimme combinatie van maatregelen. De
pijlers hiervoor zijn minder energie gebruiken en de energie die je gebruikt duurzaam
opwekken. Om dit te bereiken heeft de gemeente de mogelijkheid goed gedrag te
belonen, denk daarbij aan subsidies, voorkeursbeleid voor duurzame initiatieven en
een milieucriterium bij aanbestedingen. Daarnaast kan de gemeente slecht gedrag
ontmoedigen middels normering en gepaste handhaving.
De gemeente dient het goede voorbeeld te geven door de eigen gebouwen
energieneutraal te maken. De renovatie van het stadskantoor zal hierin wat D66
Roosendaal betreft de eerste stap zijn.
D66 Roosendaal vindt dat we een taak hebben om inwoners en bedrijven te
informeren over energiebesparende maatregelen. Bij aanvraag van vergunningen voor
verbouwingen of nieuwbouw dient de gemeente oog te hebben voor de toepassing van
energiebesparende bouwmethoden of technieken. Indien hier kansen gemist worden
door de aanvrager, moet de gemeente informeren over de beschikbare mogelijkheden
en hun respectievelijke terugverdientermijn.
D66 Roosendaal wil dat de gemeente bewezen effectieve besparende maatregelen
stimuleert door middel van een duurzaamheidsfonds, waaruit leningen verstrekt
worden aan bedrijven en particulieren tegen een gunstige rente met het specifieke
doel verduurzaming te financieren. Denk hierbij aan de installatie van zonnepanelen,
verbetering van isolatie, de aanleg van een warmtepomp of het vervangen van een
fossiel gestookte CV-ketel door een duurzaam alternatief zoals elektriciteit of CO2neutrale biobrandstof.
De gemeente dient ernaar te streven zo veel mogelijk gemeentelijke gebouwen van
zonnepanelen te voorzien.
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De gemeente moet zo faciliterend mogelijk zijn tegenover bewonersinitiatieven om
zelf energie op te wekken, bijvoorbeeld door braakliggend terrein in de buurten tegen
een voordelig tarief te verkopen of te verhuren aan dergelijke collectieven voor de
aanleg van zonneweiden of, mits hier breed draagvlak voor is, de oprichting van een
particuliere windmolen.
Volgens D66 Roosendaal moet de gemeente zelf uitsluitend echt groene stroom
inkopen, idealiter uit lokale bron.
D66 Roosendaal streeft naar 100% circulaire of energie neutrale inkopen door de
gemeente.

Schone lucht
Roet en fijnstof vormen een gezondheidsrisico dat leidt tot een lagere levensverwachting
voor mensen die in gebieden met druk verkeer leven. Ook Roosendaal kent drukke
punten met slechtere luchtkwaliteit. Om de luchtkwaliteit te verbeteren stelt D66
Roosendaal een aantal maatregelen voor.
Voertuigen met een dieselmotor en bromfietsen met een 2-takt motor vormen
een belangrijke bron van luchtvervuiling door roet binnen het gebouwd gebied en
veroorzaken daarnaast substantieel meer fijnstof dan voertuiten op elektriciteit, benzine,
waterstof of (bio)ethanol. Daarom streeft D66 Roosendaal naar een snellere invoering
en mogelijke uitbreiding van de bromfietsvrije zone in de binnenstad. Daarnaast vindt
D66 Roosendaal dat onderzocht moet worden of dieselvoertuigen op termijn uit de
drukst bewoonde delen van onze gemeente geweerd moeten worden. Hierbij is het
uitgangspunt aantoonbare effectiviteit en noodzaak, het is tenslotte niet het doel om
automobilisten te hinderen. Bestaande, effectieve en juridisch degelijk onderbouwde
mileuzones voor vrachtverkeer en eventueel personenverkeer elders in het land vormen
hierbij het voorbeeld.
Bij de aanbesteding voor openbaar vervoer moet duurzaamheid een grote rol spelen.
Geen diesel maar elektrisch, waterstof of hernieuwbare biobrandstof.
Elektrische auto’s vormen nu al een alternatief voor fossiele brandstof. Naar verwachting
zal deze techniek in de toekomst sterk verbeteren en steeds meer gemeengoed
worden. Om de volle milieuwinst van elektrische auto’s te kunnen benutten dient de
gemeente de aanleg van voldoende laadpalen actief mogelijk te maken. Uiteraard
leveren deze palen uitsluitend écht groene stroom.
De eigen voertuigen van de gemeente moeten verduurzamen. Bij vervanging moet
indien mogelijk gekozen worden voor een duurzaam alternatief.

27

Afval en grondstoffen
Grondstoffen worden alsmaar schaarser. De transitie naar een circulaire economie is
noodzakelijk om ook in de toekomst te kunnen blijven leven zoals we gewend zijn.
Om dit te bereiken wil D66 Roosendaal zo veel mogelijk doet om te voorkomen dat
herbruikbare materialen in de verbrandingsoven verdwijnen. Roosendaal is al goed
op weg met afval scheiden, mede geholpen door omgekeerd inzamelen. Het werk is
echter nog niet gedaan.
D66 Roosendaal wil dat het overgebleven restafval alsnog zo veel mogelijk gescheiden
wordt in een nascheidingsinstallatie.
D66 Roosendaal wil onderzoeken of het haalbaar is hoogwaardig hergebruik van
kunststoffen mogelijk te maken door inwoners en bedrijven in de gelegenheid te stellen
zuiver gescheiden kunststof (dat wil zeggen op soort; PVC, ABS, PET, etc) tegen kiloprijs
aan Saver te verkopen. Dit voorkomt dat ingezameld plasticafval door het gebrek
aan behoefte aan minderwaardig gemend kunststof alsnog in de verbrandingsoven
belandt.

Natuur en een groene leefomgeving
Voor D66 Roosendaal heeft natuur een intrinsieke waarde en mogen nieuwe
ontwikkelingen deze in principe niet aantasten. Wanneer het toch noodzakelijk is om
natuur op te offeren, wil D66 Roosendaal dat dit gecompenseerd wordt elders binnen
de gemeente.
Wanneer natuur of bomen verdwijnen, moet elders even veel grond voor natuur
ingericht worden en een gelijk aantal bomen geplant worden.
D66 Roosendaal wil dat de meest grijze straten en pleinen in de gemeente vergroenen
door bomen te planten en miniparkjes in te richten.
D66 Roosendaal wil dat er kritisch gekeken wordt naar een evenwichtige aanplant
van openbaar groen, zodat vogels, bijen en vlinders overal in de gemeente voldoende
ruimte krijgen, ook in bebouwd gebied.
D66 Roosendaal wil de komst van groene daken zo veel mogelijk bevorderen.
Ontwikkelaars worden met advies bijgestaan, voor een groen dak kan gebruik gemaakt
worden van de duurzaamheidslening.
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Verharding van tuinen leidt tot problemen voor de waterhuishouding. Groene tuinen
leiden juist tot een gezonde waterhuishouding en een beter lokaal ecosysteem. D66
Roosendaal wil zich inzetten voor groene tuinen. Om dit te realiseren willen we het niet
bestraten van tuinen of het verwijderen van bestrating belonen. Hierbij is een korting
op de rioolbelasting bij een groene tuin voor D66 Roosendaal een reëel middel.
In de openbare ruimte wordt de noodzaak van verharding kritisch bekeken. Waar
mogelijk wordt gekozen zo min mogelijk te verharden. Wanneer verharding noodzakelijk
is worden waterdoorlatende oplossingen overwogen en waar mogelijk toegepast.
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Het sociale domein
D66 Roosendaal zet in op gelijke kansen om mee te doen in de samenleving. Op
basis van ieders talenten en mogelijkheden. Zowel economisch als sociaal. In
het sociaal domein stimuleren we actief zelfredzaamheid en samenredzaamheid
van bewoners onderling. D66 Roosendaal wil bewoners en vrijwilligers onderling
verbinden, ieder vanuit eigen toegevoegde waarde. D66 Roosendaal streeft naar
een inclusieve samenleving, met oog voor alle generaties en bevolkingsgroepen.
Gezondheid
D66 Roosendaal wil dat iedereen de kans heeft om lang, gezond en gelukkig te
leven. Daarom vinden we het belangrijk om te investeren in preventie. We zetten in op
bewezen, effectieve preventie door de aandacht te verschuiven van het oplossen naar
het voorkomen van problemen. Dit vraagt om een brede verantwoordelijkheid van alle
inwoners, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties.
D66 Roosendaal wil dat de gemeente partijen die werken aan een betere volksgezondheid
actief bij elkaar brengt en ondersteunt. Gemeente, werkgevers, welzijnsorganisaties,
zorginstellingen, onderwijs, sportorganisaties en zorgverzekeraars werken samen in
een integrale gezondheidsaanpak voor onze inwoners, op een lokaal (wijk)niveau.
We investeren in onze relatie met de GGD. Hierbij hebben we specifiek aandacht voor
overgewicht bij jongeren. Gezonde voeding en voldoende bewegen zorgen voor een
gezond gewicht op jonge leeftijd, en daarmee vaak tot een gezond gewicht in de
toekomst.
Richting jongeren heeft de gemeente een belangrijke taak in de voorlichting over
ongezond en risicovol gedrag. Dit is een breed scala; seksualiteit, seksuele gezondheid,
ongewenste zwangerschap, seksuele diversiteit, ongezonde voedingspatronen, roken,
alcoholgebruik en drugsgebruik. De voorlichting over deze onderwerpen of scholen is
van groot belang, en verdient extra investeringen en verbeteringen.
Sport en bewegen zijn een belangrijke factor in het voorkomen van gezondheidsproblemen.
D66 Roosendaal wil dat iedereen, jong en oud, in staat wordt gesteld om te sporten.
Dit bevordert de gezondheid en stimuleert sociale interactie.
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Transitie en transformatie
D66 Roosendaal wil telkens de beste oplossing vinden voor onze inwoners. De manier
waarop we het sociaal domein hebben georganiseerd in Nederland, kan soms de
beste oplossing in de weg staan. Dit willen we veranderen. D66 Roosendaal wil een
samenhangende aanpak voor het sociaal domein, denkend vanuit inwoners en niet
vanuit ambtelijk beleid of vastgeroeste denkpatronen.
D66 Roosendaal wil actief zoeken naar innovatieve samenwerkingsvormen en
financieringsvormen in het sociaal domein. Initiatieven vanuit iedere hoek moeten
serieus bekeken en overwogen worden.
D66 Roosendaal wil dat de gemeente, als belangrijkste opdrachtgever in het sociaal
domein, actief stuurt op maatschappelijk effect. Niet gericht op harde cijfers maar op
daadwerkelijke effecten op de gezondheid en het welzijn van inwoners. Daar moet de
financiering op gebaseerd zijn.

Jeugd
Alle kinderen verdienen het om gezond en veilig op te groeien en de kans te krijgen hun
talenten te ontwikkelen. Waar nodig bieden we zorg en ondersteuning, waarbij een
actieve rol is weggelegd voor het gezin, de school en het sociale netwerk van het kind.
Jeugdzorg moet in de eerste plaats gericht zijn op de eigen kracht van het gezin.
Door tijdige signalering, gemeenschappelijke inzet op preventie en effectieve
gezinshulp proberen we maatregelen met een grote impact op het gezinsleven,
zoals uithuisplaatsingen, zo veel mogelijk te voorkomen. Wanneer uithuisplaatsing
echter noodzakelijk is, moet dit zo snel en goed mogelijk gebeuren om langdurige
(traumatische) probleemsituaties bij het kind te voorkomen.
D66 Roosendaal wil dat hulp integraal georganiseerd is. De gemeente stuurt daarom
actief aan op samenwerking. We organiseren de zorg voor het kind zo veel mogelijk
in verbinding met de school en zorgen voor de mogelijkheid om hulpvragen op school
te stellen.
Bij crisis wordt zo snel mogelijk ingegrepen. Hulp en begeleiding zijn van hoog niveau,
er is geen ruimte voor amateurisme bij de hulp aan probleemgezinnen. Begeleiding en
nazorg zijn erop gericht om kinderen en ouders in staat te stellen het normale leven zo
goed mogelijk weer op te pakken.
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Zorg en welzijn
Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. D66 Roosendaal wil dat deze zorg goed, toegankelijk en
cliëntgericht geleverd wordt.
Voor D66 Roosendaal is het belangrijk dat de toegang tot zorg laagdrempelig is,
met begrijpelijke informatie over de mogelijkheden en duidelijke aanspreekpunten.
Zorgverleners die bij een inwoner actief zijn moeten op de hoogte zijn van
deze aanspreekpunten, zodat zij de inwoner snel op weg kunnen helpen. De
aanspreekpunten zijn ingericht om goede gesprekken te voeren met de zorgvrager,
zodat de ondersteuningsvraag helder en volledig in beeld komt. De indicatieprocedure
is begrijpelijk en transparant.
Vrijwilligers en mantelzorgers geven de meest comfortabele vorm van zorg voor de
mensen. Met liefde, dichtbij en vertrouwd. D66 Roosendaal wil dat de gemeente
vrijwilligers en mantelzorgers zo goed mogelijk ondersteunt om de last van hun
belangrijke werk te verlichten.
D66 Roosendaal vindt dat ouderen en gehandicapten in staat gesteld moeten worden
zo lang mogelijk op prettige wijze thuis te blijven wonen. Om dit mogelijk te maken
moeten begeleiding, dagbesteding en de hulp in de huishouding op orde zijn. Tot dusver
zijn er problemen met de invoering van het nieuwe systeem voor de huishoudelijke
hulp, een systeem waarin meer ruimte zou moeten zijn voor signalering, een gesprek
bij een kop koffie of kleine extra klussen, de HBH+. D66 Roosendaal vindt dat we
als gemeente de volle verantwoordelijkheid moeten nemen en ons tot het uiterste
in moet spannen om te voorkomen dat cliënten de dupe zijn van problemen bij de
zorgaanbieder.
D66 Roosendaal staat positief tegenover het slim gebruiken van nieuwe technologie
om mensen langer zelfstandigheid en zelfredzaamheid te bieden. De gemeente moet
ruimte bieden aan (vrijwillige) experimenten met nieuwe technologieën, bij voorbeeld in
samenwerking met het Care Innovation Centre.
D66 Roosendaal staat voor een inclusieve samenleving voor mensen met een
beperking. Waar mogelijk moet toegankelijkheid gegarandeerd worden. Mensen
met een beperking moeten op basis van gelijkwaardigheid behandeld worden, met
adequate maatregelen om volledige maatschappelijke participatie voor hen mogelijk
te maken.
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Werk en inkomen
D66 Roosendaal wil dat iedereen de kans krijgt om mee te doen en te participeren
in de samenleving. Het doel is betaald werk en de weg daar naartoe kan lopen langs
scholing, vrijwilligerswerk en andere vormen van maatschappelijke participatie. Hierbij
gaan we uit van de mens, we kijken wat iemand wél kan en wil in plaats van ons blind
te staren op wat allemaal niet kan. Iedereen moet mee kunnen doen, ook mensen die
langdurig werkeloos zijn en niet kunnen werken. Wel zijn we heel scherp tegenover
zij die niet willen: overheidssteun is er voor iedereen die wil participeren maar dat niet
(zelf) kan, maar niet voor de niet-willers.
D66 Roosendaal wil dat de gemeente inwoners met een bijstandsuitkering helpt om
een arbeidsritme op te bouwen door ook parttime- en tijdelijk werk te stimuleren. Ook
instrumenten als proefplaatsing, cursussen of een vergoeding voor het behalen van
certificaten kunnen mensen uit de bijstand aan het werk helpen.
D66 Roosendaal wil dat de gemeente experimenteert met de uitvoering van de bijstand,
om de participatie en zelfredzaamheid van mensen te bevorderen. Het is nu nog te
veel situaties waarin iemand die gaat werken bruto minder overhoudt dan met een
bijstandsuitkering. Dit maakt participatie buitengewoon onaantrekkelijk. De gemeente
kan deze armoedeval beperken door te experimenteren met werken met (gedeeltelijk)
behoud van uitkering voor een bepaalde periode.
Jeugdwerkloosheid verdient speciale aandacht. Vaak is jeugdwerkloosheid een
vicieuze cirkel van gebrek aan werkervaring bij sollicitaties en werkloosheid. D66
Roosendaal wil dat deze jongeren meer ruimte krijgen om regie te voeren over
hun eigen re-integratietraject. De gemeente moet hen stimuleren om initiatieven te
ontplooien of vrijwilligerswerk te doen. Zo kunnen zij relevante ervaring opdoen en de
cirkel doorbreken.

Armoedebeleid
D66 Roosendaal wil dat mensen mee kunnen doen, dat is het uitgangspunt van ons
armoedebeleid. Daarom willen we dat de gemeente inwoners ondersteunt met het
vinden van de juiste oplossing. Het belangrijkste doel van armoedebeleid moet zijn om
de oorzaken van armoede aan te pakken, en niet alleen de symptomen te bestrijden.
D66 Roosendaal onder andere wil snellere hulp bij schuldenproblematiek, zodat
verslechtering van de situatie wordt voorkomen. Hierbij is het belangrijk dat meldingen
over armoede serieus genomen worden, omdat veel mensen uit gêne zichzelf niet
melden tot de situatie uitzichtloos is.
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Het is belangrijk oog te hebben voor verborgen armoede, de werkende arme. Gezinnen
met kinderen die te maken hebben met armoede verdienen extra aandacht, de
effectiviteit moet hierbij leidend zijn, we zetten middelen in die bewezen effectief zijn.
D66 Roosendaal wil dat kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen
dezelfde ontwikkelingskansen hebben als andere kinderen. De gemeente heeft hier
nadrukkelijk een taak, door ervoor te zorgen dat deze kinderen mee kunnen doen aan
sport en cultuur. Ook moet er oog zijn voor de groeiende verschillen tussen rijk en arm
op het gebied van onderwijs, het verdient nader onderzoek of de gemeente een rol
kan spelen bij bijlessen voor kinderen uit arme gezinnen, zodat zij niet achterlopen op
hun rijkere leeftijdsgenootjes.

Sociale cohesie en integratie
D66 Roosendaal staat voor een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin
mensen van verschillende leeftijden, verschillende achtergronden, verschillende
levensovertuigingen en verschillende geaardheden elkaar ontmoeten, naast elkaar
wonen, samen lid zijn van verenigingen, samen werken en samen recreëren, maar
bovenal elkaar respecteren. Daarom staat D66 Roosendaal voor gemengde wijken,
gemengde verenigingen en gemengde scholen. In deze inclusieve samenleving
integreren immigranten sneller en beter, krijgen alle jongeren gelijke kansen op
school en op de arbeidsmarkt, helpen buren elkaar, wordt discriminatie vervangen
door wederzijds respect en begrip en worden sociaaleconomische motieven voor
radicalisering, criminaliteit en ongewenst gedrag weggenomen. Hier maken wij ons
hard voor.
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Verkeer en mobiliteit
Zelf kunnen kiezen waar je heen gaat en daarbij de keuze hebben tussen verschillende
vervoersmiddelen levert een belangrijke bijdrage aan onze individuele vrijheid. Hoe
makkelijker en sneller we ons van huis naar werk, familie, winkels of onze hobby
kunnen verplaatsen, hoe groter de mogelijkheden om ons leven in te richten zoals
we willen.
Lopen en wandelen
Lopen wordt meestal niet als serieus onderdeel van ons vervoerbeleid gezien. Toch
is het een belangrijk onderdeel van de manieren waarop we ons voortbewegen.
Bovendien is lopen laagdrempelig en gezond. De gemeente heeft een aantal middelen
om lopen te bevorderen.
D66 Roosendaal wil zorgen voor goed onderhouden, obstakelvrije trottoirs en
wandelpaden.
Lopen moet veilig zijn en veilig voelen, daarom wil D66 Roosendaal dat het trottoir
binnen bebouwd gebied goed verlicht en overzichtelijk is.
Het trottoir moet toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Daarom is het van
belang dat het trottoir makkelijk te bereiken is in een rolstoel of met een rollator. Op
drukke punten moet het trottoir voorzien zijn van correct aangelegde noppentegels en
ribbeltegels voor blinden en slechtzienden. Vanzelfsprekend moeten de verkeerslichten
op deze plaatsen voorzien zijn van een tikker.

Fietsen
De fiets is een van de belangrijkste vervoersmiddelen van Nederland. De fiets is voor
vrijwel iedereen beschikbaar en bruikbaar. Fietsen is goedkoop, snel en kan je tot pal
voor je bestemming brengen. Bovendien is fietsen schoon en gezond. Binnen stad,
dorp of wijk is de fiets vaak het beste vervoersmiddel. Daarom moet de gemeente zich
inspannen om fietsen zo aantrekkelijk, veilig en plezierig mogelijk te maken.
Bij een bezoek aan de binnenstad heeft de fiets de voorkeur boven de auto. D66
Roosendaal vindt het belangrijk dat de keuze voor de fiets zo aantrekkelijk mogelijk is,
daarom moeten de gratis fietsenstallingen beschikbaar blijven. Wij spannen ons in om
de fietsenstalling bij het station gratis te maken.
Fietsen moet veilig en comfortabel zijn, daarom wil D66 Roosendaal dat er meer
geïnvesteerd wordt in onderhoud en aanleg van roodgeasfalteerde, obstakelvrije en
waar mogelijk vrijliggende fietspaden met logische routes om alle buurten, wijken en
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Op drukke fietsroutes wil D66 Roosendaal vernieuwende oplossingen kiezen, zoals
‘groene golven’ (bij een normaal tempo bij ieder verkeerslicht door kunnen fietsen) en
verkeerslichten die fietsers vaker groen geven bij slecht weer.
Mede door de komst van de e-bike kiezen steeds meer mensen de fiets op afstanden
waar ze in het verleden voor andere vormen van vervoer gekozen zouden hebben. Om
hier op in te spelen vindt D66 Roosendaal het belangrijk dat er vaart gezet wordt achter
de aanleg van snelfietspaden naar onze buurtgemeenten, niet alleen naar Bergen op
Zoom.

Openbaar vervoer
Roosendaal is van oudsher een spoorstad, het spoorknooppunt tussen België en
Nederland, maar ook de enige doorgang per spoor naar Zeeland. Helaas is het belang
van Roosendaal als spoorstad de afgelopen jaren afgenomen, waardoor de (snelle)
bereikbaarheid van Roosendaal per spoor onder druk staat. Ook staat het busvervoer
in Roosendaal al langere tijd onder druk.
D66 Roosendaal wil dat de gemeente een actieve lobby voert om de internationale
intercity te behouden. Een snelle verbinding tussen Antwerpen en Rotterdam via
Roosendaal is van groot belang voor onze gemeente.
Het busvervoer heeft te kampen met beperkte winstgevendheid van bepaalde routes.
Hierdoor neemt de frequentie van vertrek en aankomsttijden af en kunnen bepaalde
verbindingen in het geheel verdwijnen. D66 Roosendaal wil dat de gemeente zich inzet
voor het behoud van een degelijk maar betaalbaar busnetwerk. Hierbij kan het zinvol
zijn kleinere bussen in te zetten op minder drukke trajecten.
Het openbaar vervoer is vaak het enige vervoermiddel voor mensen met een beperking.
Daarom vindt D66 Roosendaal het van groot belang dat de toegankelijkheid van
stations en haltes volledig en correct uitgevoerd is.
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Gemotoriseerd vervoer
Auto’s, bestelbusjes, vrachtwagens en bromfietsen vormen voor veel mensen en bedrijven
een essentieel onderdeel van hun (bewegings)vrijheid. Helaas levert gemotoriseerd
vervoer naast de vele voordelen ook belangrijke nadelen. Gemotoriseerd vervoer
neemt veel ruimte in beslag, geeft geluidsoverlast en kan leiden tot luchtvervuiling.
D66 Roosendaal streeft ernaar alternatieven, zeker binnen de stad, aan te moedigen
en de nadelen zo veel mogelijk te beperken.
Zoals uitgelegd in het hoofdstuk Duurzaamheid, natuur en milieu wil D66 Roosendaal
een milieuzone invoeren voor tweetaktscooters in de binnenstad. Daarnaast wil D66
Roosendaal onderzoeken of het zinnig is dieselvoertuigen te ontmoedigen en wellicht
in de binnenstad uit te faseren.
Wanneer mensen toch met een auto, bestelbus of vrachtwagen de binnenstad in moeten,
moet dit zo soepel mogelijk verlopen. D66 Roosendaal wil goede bewegwijzering
naar (beschikbare) parkeerplaatsen en een onderzoek naar mogelijke oplossingen
voor bekende, overlast gevende verkeersknelpunten. D66 Roosendaal wil dat de
gemeente proactief alle, al dan niet tijdelijke, wijzigingen aan de wegen doorgeeft aan
de kaartenmakers van navigatiesystemen. Dit bevordert de doorstroming en voorkomt
verdwaalde, zoekende bestuurders.
Veiligheid in het verkeer
De gemeente heeft een aantal middelen om de veiligheid in het verkeer bevorderen.
D66 Roosendaal ziet dit als een belangrijke maatschappelijke taak van de gemeente.
Hiertoe zijn een aantal maatregelen denkbaar.
Fiets- en voetpaden zijn regelmatig te smal, hetgeen leidt tot onveilige situaties.
D66 Roosendaal wil dat de gemeente deze paden in kaart brengt en waar mogelijk
aanpast. In de toekomst aan te leggen fiets- en voetpaden moeten breed genoeg
zijn om onveilige situaties bij normaal gebruik te voorkomen. Juist ook vanwege de
opkomst van sneller fietsverkeer door e-bikes.
Inwoners hebben nog te vaak het gevoel dat meldingen van regelmatig terugkerend te
hard, onveilig rijgedrag niet serieus genomen worden. De gemeente moet het melden
van deze terugkerende incidenten gemakkelijk maken en zeer serieus nemen. Voor
D66 Roosendaal gaat de voorkeur uit naar handhaving boven de aanleg van obstakels
of drempels. Die maatregelen treffen tenslotte ook alle welwillende verkeersdeelnemers
en leiden vaak tot meer geluidsoverlast en luchtvervuiling.
Onoverzichtelijke en daarmee onveilige kruispunten en verkeerssituaties worden
in kaart gebracht en aangepakt. Ongelukken door slechte ruimtelijke ordening zijn
onacceptabel.
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Ruimte om te wonen, werken en leven
Bij ruimtelijke ontwikkeling horen keuzes. D66 Roosendaal wil dat deze keuzes
eraan bijdragen dat iedereen ruimte heeft om te wonen, te werken en te leven. We
willen duurzaam en toekomstbestendig (ver)bouwen. We willen dat er ruimte is
voor natuur en milieu, want een prettig leefklimaat is ook gezond en groen. Daarbij
is het altijd van belang stil te staan bij het feit dat de keuzes die we nu maken niet
alleen invloed hebben op het leven van de huidige inwoners, maar ook dat van hun
kinderen en kleinkinderen. Ten slotte hebben we vertrouwen in de creativiteit en
vindingrijkheid van onze inwoners en ondernemers. We willen dat zij dan ook de
ruimte krijgen om invloed uit te oefenen op de keuzes die we als gemeente maken.
Wonen
Iedereen heeft wensen en eisen voor een prettige woonomgeving. D66 Roosendaal wil
dat de gemeente ruimte biedt aan inwoners, zodat zij hun creativiteit en vindingrijkheid
tot uiting kunnen doen komen. Dit wil echter niet zeggen dat de gemeente zich afzijdig
moet houden. Ons doel is dat iedereen in iedere levensfase een passende woning kan
vinden, nu en in de toekomst. Ook willen we de bebouwde omgeving verduurzamen en
vergroenen. Dit vraagt om duidelijke, kaderstellende keuzes, waarin kwaliteit leidend
is. Deze kaders moeten zo gesteld zijn dat zij bewoners niet minder, maar juist meer
vrijheid geven om invloed te hebben op de uiteindelijke keuzes in de inrichting van
onze leefruimte.
D66 Roosendaal wil toekomstbestendig bouwen. Dat betekent dat we in de keuzes
die we nu maken ook de belangen van toekomstige bewoners mee moeten nemen.
D66 Roosendaal wil daarom een goede woonvisie waar woningcorporaties en
projectontwikkelaars op kunnen bouwen. Zo kunnen we als gemeente anticiperen op
demografische ontwikkelingen en nieuwe eisen en wensen die aan woningen gestel
worden of gaan worden.
D66 Roosendaal wil dat de gemeente zorgt voor voldoende geschikte woningen voor
verschillende doelgroepen, met een scherp oog voor toekomstige ontwikkelingen.
Belangrijke onderdelen hiervan zijn woningen voor groeiende bevolkingsgroepen zoals
ouderen en alleenstaanden, maar ook voor doelgroepen met een erg specifieke vraag
zoals mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking.
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D66 Roosendaal streeft naar gemengde buurten en wijken, waar mensen met
verschillende achtergronden, leeftijden en inkomens bij elkaar in de buurt wonen
en elkaar ontmoeten. Daarom is het belangrijk dat wijken divers zijn in aanbod, met
koop- en huurwoningen in diverse segmenten. Hierover kunnen afspraken gemaakt
worden met projectontwikkelaars en woningcorporaties. Daarnaast is het belangrijk
om te investeren in de openbare ruimte in wijken en buurten die nu impopulair en
onaantrekkelijk zijn.
De kerntaak van woningcorporaties is het bouwen en onderhouden van woningen
voor mensen met een laag inkomen. D66 Roosendaal vindt het daarnaast belangrijk
dat zij investeren in het verduurzamen van de woningvoorraad en het verbeteren
van de leefbaarheid. Om deze prioriteiten te stimuleren zullen we aansturen op
prestatieafspraken met woningbouwcorporaties. Ten slotte wil D66 Roosendaal dat
de positie van de huurdersmedezeggenschap versterkt wordt.
D66 Roosendaal wil meer aandacht voor de veranderende woonvragen van ouderen.
Slimme woonvormen voor ouderen kunnen het woongenot sterk verbeteren,
eenzaamheid verminderen en zorg toegankelijker maken. Hierbij is het belangrijk
om goed te luisteren naar de oudere zelf en gebruik te maken van de expertise van
ouderenorganisaties zoals de KBO. Ook moet er volop ruimte en ondersteuning
zijn voor vernieuwende initiatieven, zoals woongroepen of ouderencommunes, of
juist appartementencomplexen waarin ouderen en starters naast elkaar wonen en
aangemoedigd worden elkaar een handje te helpen. Om dit te bereiken is het ook
belangrijk integraal te denken en af te stappen van de potjescultuur. Geld voor wonen
en zorg vermengen is op de lange termijn beter voor het woongenot van ouderen én
voor de gemeentebegroting.
D66 Roosendaal geeft de voorkeur aan transformatie van leegstaande gebouwen
boven nieuwbouw. Leegstaande gebouwen tasten de leefbaarheid van buurten en
wijken aan. Bovendien is transformatie en renovatie van bestaande gebouwen in de
regel duurzamer dan nieuwbouw (circulair gebruik van materialen). Daarom wil D66
Roosendaal dat de gemeente flexibel omgaat met herbestemming van bestaande
gebouwen en een actieve rol aanneemt bij het zoeken naar een nieuwe invulling.
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Openbare ruimte
D66 Roosendaal vindt dat iedereen recht heeft op een veilige, groene en gezonde
leefomgeving die inwoners uitnodigt te bewegen, ontspannen en elkaar te ontmoeten.
We willen inwoners bovendien meer mogelijkheden geven om mee te beslissen over
keuzes die invloed hebben op hun directe leefomgeving. Dit vraagt om een gemeente
die regie neemt en flexibel is.
Inwoners moeten zich veilig voelen in de openbare ruimte. Schone straten die goed
verlicht zijn, met straatmeubilair dat in goede staat verkeert beperken overlast en
criminaliteit. Het is de taak van de overheid om de openbare ruimte netjes te houden
en inwoners hierin te betrekken.
D66 Roosendaal wil stenen wijken groener maken. Een groene wijk nodigt uit tot naar
buiten gaan, bewegen en elkaar buiten ontmoeten. Andersom kan het in stenen wijken
in de zomer onprettig warm worden, en bij zware regenval kan water slecht worden
afgevoerd. Dit is niet alleen onprettig, maar levert ook (gezondheids-) risico’s op voor
kwetsbare inwoners.
D66 Roosendaal wil flexibel omgaan met de vele regels die we als overheid hebben
opgesteld voor ondernemers. We willen dat zij bijvoorbeeld meer ruimte krijgen voor
functievermenging of het plaatsen van een bankje of plantenbak voor de etalage. Dit
verhoogt de levendigheid van winkelgebieden. Ook willen we flexibel omgaan met de
bestemming van panden, zodat leegstaande kantoren of winkels een andere functie
kunnen krijgen. Leegstand is tenslotte schadelijk voor de leefbaarheid.
Aan historische of architectonisch bijzondere gebouwen ontlenen wij een deel van onze
identiteit als gemeente. D66 Roosendaal wil dat deze gebouwen behouden blijven en ook
toekomstige generaties kunnen inspireren. In de monumentenverordening zijn regels
vastgelegd om dit te waarborgen. D66 Roosendaal wil dat het monumentenbestand
geactualiseerd wordt en wordt aangevuld met relatief moderne beeldbepalende
gebouwen of stadsgezichten van na de 2e wereldoorlog, om te voorkomen dat zij
nu om zuiver economische redenen verdwijnen. Wel wil D66 Roosendaal dat deze
bescherming een respectvolle mate van modernisering of verduurzaming toestaat.
Wanneer bijvoorbeeld de aanleg van groene daken of zonnepanelen architectonisch
verantwoord of uit het zicht kunnen gebeuren, moeten de regels hier ruimte toe bieden.
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Ruimtelijke ordening
Door de nieuwe omgevingswet kan de gemeente Roosendaal meer dan voorheen
keuzes voor ruimtelijke ontwikkeling integraal afwegen. Dit biedt kansen om samen te
werken aan een betere ruimtelijke kwaliteit, voor huidige en toekomstige inwoners. D66
Roosendaal wil dat inwoners en ondernemers meer ruimte krijgen om hun ideeën in te
brengen en te realiseren. De gemeente ziet integraal toe op de eenheid en kwaliteit van
ruimtelijke ontwikkelingen. Dit vraagt om een heldere, transparante omgevingsvisie en
om samenwerking, want kwaliteit ontstaat door het samenbrengen van verschillende
inzichten.
D66 Roosendaal wil in de omgevingsvisie vastleggen welke ruimtelijke ontwikkelingen
en welke gebiedswaarden aansluiten bij de manier waarop we in de gemeente met
elkaar willen samenleven. Dat geeft een duidelijk kader waarmee we ontwikkelaars
kunnen begeleiden bij het verbeteren van de kwaliteit van hun plannen. Op die manier
kunnen we initiatieven toetsen aan wenselijkheid, in plaats van aan regels.
D66 Roosendaal verwacht van ontwikkelaars dat zij zich actief inspannen om
omwonenden en andere betrokkenen invloed te laten uitoefenen op hun plannen.
Op die manier ontstaat er een gedragen voorstel. Dit betekent dat de gemeente
duidelijke kwaliteitseisen moet gaan ontwikkelen voor het inspraakproces. De
gemeente toetst vervolgens of aan de wettelijke eisen is voldaan en maakt tot slot een
integrale waardenafweging met de ruimtelijke kwaliteit als maatstaf, op basis van de
omgevingsvisie.
Deze punten vragen om een andere werkwijze. We geven meer ruimte aan
ontwikkelaars, inwoners en ondernemers. Ambtenaren toetsen niet langer voorstellen
alleen aan het bestemmingsplan, maar ondersteunen ontwikkelaars om de kwaliteit
van hun voorstellen te verbeteren. Ze gaan dus in gesprek met, coachen en begeleiden
betrokkenen.
Als het aan D66 Roosendaal ligt, ontwikkelen we de omgevingsvisie in samenspraak
met buurgemeenten en de provincie. Kwaliteit en samenwerking gaan immers hand in
hand. Onze regio krijgt vermoedelijk te maken met krimp. Dit kan ons voor moeilijke
keuzes stellen, maar als we gaan concurreren met onze buurgemeenten in plaats van
samen te werken, gaat dat voor alle betrokken partijen ten koste van de kwaliteit van
onze leefomgeving. Juist door samen te werken kunnen we toegankelijke voorzieningen
van hoge kwaliteit in stand houden voor onze inwoners, ook als we voor demografische
uitdagingen komen te staan.
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Sport en bewegen
D66 Roosendaal wil dat mensen zich kunnen ontwikkelen, ook op het gebied van
sport en bewegen. Sport en bewegen is goed voor mensen. Het is gezond, heeft
een preventieve werking tegen ziekte en het verhoogt het welzijn van mensen.
Daarnaast komen mensen met verschillende achtergronden en van alle leeftijden
met elkaar in contact op het sportveld, bij de vereniging, in de sportschool, in
het bos of in het park. Daarmee beperken sport en bewegen de tweedeling in de
maatschappij; het brengt mensen samen en zorgt voor gelijke ontwikkelkansen.
Uitgangspunt van D66 Roosendaal is dat er altijd gestreefd wordt naar
zelfredzaamheid van sportverenigingen, sportaanbieders en andere initiatieven.
De gemeente dient verenigingen te ondersteunen om deze zelfredzaamheid
te bereiken en te vergroten. De gemeente heeft ook een aandeel in het bouwen
van sportaccommodaties, het bevorderen van sport en bewegen op school, het
stimuleren van minder actieve groepen en is verantwoordelijk voor een sport- en
beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte. Dit is ook in het belang van
de gemeente, want fitte inwoners met veel sociale contacten hebben minder zorg
nodig en zijn meer zelfredzaam.

Sport en bewegen op school
D66 Roosendaal stimuleert sportdeelname en voldoende bewegen voor alle kinderen,
dit is gekoppeld aan het onderwijs waardoor zeker is dat alle kinderen worden bereikt.
Vanzelfsprekend binnen het lesprogramma, maar ook buiten schooltijd.
D66 Roosendaal wil zorgen voor hoogwaardig bewegingsonderwijs met breed
opgeleide vakdocenten die kinderen goed en plezierig leren bewegen. Het doel is
dat kinderen een vorm van bewegen vinden die bij hen past, intrinsiek motiveert en
bijdraagt aan levenslang enthousiast sporten en bewegen.
De focus en verantwoordelijkheid van deze vakdocent ligt buiten de reguliere lessen
vooral bij inactieve kinderen, kinderen die thuis niet gemotiveerd worden om te bewegen
of kinderen die af dreigen te haken. De vakdocent kan helpen bij het zoeken naar een
passende vorm van sport, of ouders ondersteunen bij het wegnemen van financiële
bezwaren door hen te wijzen op beschikbare hulp.
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Sport en bewegen voor een gezonde bevolking
D66 Roosendaal is van mening dat sport en bewegen belangrijk zijn voor een gezonde
en vitale bevolking. Helaas is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om te gaan
sporten en dit een leven lang te blijven doen. Kinderen uit gezinnen met een laag
inkomen sporten minder dan kinderen met rijkere ouders, dit is voor D66 Roosendaal
zeer onwenselijk. Alle kinderen verdienen gelijke kansen, ook op het gebied van sport.
Buurtsportcoaches spelen een belangrijke, stimulerende rol om mensen aan het
bewegen te krijgen. D66 Roosendaal wil dat het werk van de buursportcoaches wordt
voortgezet en uitgebreid in wijken waar de sportparticipatie laag is en het vermogen
tot zelforganisatie beperkt is.
D66 Roosendaal wil effectief gebleken interventies, die volwassen inactieve
Nederlanders motiveren om te gaan bewegen en uiteindelijk structureel in beweging
te blijven actief ondersteunen.
D66 Roosendaal vindt dat alle kinderen mee moeten kunnen doen aan een sport die
bij hen past. Daarom wil D66 Roosendaal dat de vergoeding van sportactiviteiten in de
kindpakketten flexibel is, zodat sport mogelijk wordt gemaakt en kinderen een sport
kunnen kiezen die bij hen past, niet de goedkoopste sport die een gefixeerd budget
toelaat.
D66 Roosendaal vind het belangrijk dat ook mensen met een beperking kunnen
sporten en bewegen. Daarom willen we dat de gemeente zich inspant om dit mogelijk
te maken, bij reguliere sportverenigingen. Zeker voor kinderen met een beperking
is het belangrijk dat zij op kunnen groeien tussen de andere kinderen, óók op de
sportvereniging.
D66 Roosendaal is van mening dat sport en bewegen een vorm van preventie is.
Gezonde, fitte inwoners met een sociaal netwerk hebben minder zorg nodig. Dit
bespaart zo goed als zeker uiteindelijk geld. Daarom ziet D66 Roosendaal meer budget
voor sport niet als een kostenpost, maar als een investering in kwaliteit van leven en
gezondheid.
Sport en bewegen moeten een integraal onderdeel zijn van het zorgbeleid voor ouderen.
In beweging blijven draagt bij aan een goede conditie en een goede gezondheid,
daarnaast helpt het bij het onderhouden van een sociaal netwerk en het voorkomen van
eenzaamheid. Ook hier geldt weer: er moet afgestapt worden van het potjesdenken.
Sport en bewegen moeten een integraal onderdeel zijn van de zorg, maar ook van
nieuwe woonvormen die de vereiste voorzieningen kunnen bieden.
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Sport en bewegen in de openbare ruimte
D66 Roosendaal wil dat de gemeente inspeelt op de veranderende vraag van inwoners
naar een goed ingerichte openbare ruimte die voorziet in de mogelijkheden om
zelfstandig of onder begeleiding in de openbare ruimte sportief bezig te zijn.
D66 Roosendaal wil daarom aandacht voor voorzieningen als fiets-, wandel- en
ruiterpaden, maar ook skateparkjes, basketbalpleintjes, voetbalveldjes, speelplaatsen
en vooral voldoende veilige, groene parken en plantsoenen waarin op uiteenlopende
wijze gespeeld en gesport kan worden.
D66 ziet het gebruik van parken door professionele sportinstructeurs om activiteiten
als bootcamps, yogalessen en looptrainingen aan te bieden als wenselijke vormen van
nieuw ondernemerschap, die aansluiten bij de veranderende sportbehoefte van veel
Nederlanders. De gemeente dient hiervoor ruimte te bieden.
D66 wil sporten en bewegen in de openbare ruimte stimuleren voor iedereen in de
gemeente, zowel bewoners als bezoekers. Speciale aandacht moet hierbij uitgaan
naar het creëren van aantrekkelijke plekken voor kinderen om veilig buiten te kunnen
spelen en veilige, toegankelijke plekken voor ouderen om te kunnen bewegen.
De gemeente maakt in beleid, programma’s en bij het sluiten van overeenkomsten met
projectontwikkelaars, woningbouwcoöperaties en andere betrokkenen bij nieuwbouw
en ruimtelijke inrichting duidelijke afspraken over een groene en beweegvriendelijke
omgeving.
Lokaal sportaccomodatiebeleid
D66 Roosendaal vindt dat de gemeente een regiefunctie heeft in het
sportaccommodatiebeleid, maar is terughoudend op het gebied van grond, opstallen,
vervanging, groot onderhoud, beheer en exploitatie.
D66 Roosendaal stimuleert bij nieuwbouw de multifunctionaliteit van accommodaties
en het integrale denken in functies en doelgroepen, waardoor toekomstgericht op de
vraag van bewoners kan worden ingespeeld. Een onderdeel hiervan is het optimaal
benutten van de accommodaties door ook de daluren op te vullen. Hiervoor moet
samenwerking gezocht worden tussen sportverenigingen, zorg- en welzijnsorganisaties
en het scholen.
D66 Roosendaal vindt dat de gemeente een rol moet spelen in het tot stand komen van
vernieuwende accommodaties, die door hun unieke aard een breder publiek aanspreken
dan alleen onze eigen inwoners en invulling geven aan moeilijk te bestemmen delen
van onze gemeente. Dit soort initiatieven dragen bij aan de aantrekkelijkheid van onze
gemeente. De aanleg van de nieuwe Wielerexperience is hier een uitstekend voorbeeld
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Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van het toekomstbestendig maken van
onze sportaccommodaties. D66 Roosendaal wil dan ook middels cofinanciering met
de verenigingen bijdragen aan de verduurzaming.

Sportverenigingen
De gemeente Roosendaal heeft een rijk verenigingsleven. Het georganiseerde verband
waarin vrijwilligers in grote aantallen sport en bewegen mogelijk maken beschouwen
wij als waardevol voor onze gemeente. Ook zijn sportverenigingen de plek waar
toekomstige topsporters hun roeping vinden. Topsporters inspireren anderen om te
gaan sporten, en dragen bij aan een gevoel van trots. Bovendien is de sportvereniging
een plaats waar mensen van alle leeftijden en achtergronden elkaar ontmoeten, dit is
van grote waarde voor de samenhang van onze gemeente.
Sport wordt door verenigingen in de regel aangeboden op diverse niveaus, voor
verschillende doelgroepen. Zowel competitief als meer recreatief. D66 Roosendaal
vind het belangrijk dat dit mogelijk blijft. Vrijwilligers zijn daarvoor onmisbaar, D66
Roosendaal wil dan ook dat de gemeente dit erkent en vrijwilligers op gepaste wijze
ondersteunt bij hun belangrijke werk.
D66 Roosendaal wil dat de verenigingen zelf zoveel mogelijk initiatief en ondernemendheid
laten zien, juist ook om nieuwe of andere doelgroepen bij de sport te betrekken. Juist
hier kan de gemeente een rol spelen door de vrijwilligers gepast hulp te bieden met
advies en een positieve, ondersteunende grondhouding ten opzichte van nieuwe
initiatieven.
D66 Roosendaal is van mening dat verenigingen een open en inclusief karakter
dienen te hebben. Alle groepen in onze samenleving dienen welkom te zijn bij onze
verenigingen.

Sporten buiten verenigingsverband
D66 Roosendaal ziet en erkent de verandering in behoefte van veel mensen om buiten
verenigingsverband te sporten, vooral onder volwassenen. Alleen of met anderen op
een tijdstip dat het hem of haar uitkomt. D66 Roosendaal vindt het belangrijk dat de
gemeente hier actief op inspeelt.
D66 Roosendaal wil dat de gemeente de ongeorganiseerde of commercieel
georganiseerde sport (bijvoorbeeld sportscholen), net als meer traditionele vormen van
sport, actief betrekt bij overleg en raadpleging over lokaal sportbeleid. De gemeente
moet pragmatisch zijn, een focus zuiver op de traditionele sportverenigingen is niet
van deze tijd.
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Grootschalige sportevenementen
Grootschalige (top)sportevenementen kunnen inwoners motiveren om meer te gaan
sporten en bewegen, brengen inwoners bij elkaar en trekken toeristen of dagjesmensen
aan.
Deze evenementen zijn in principe van harte welkom, mits aan de normen en
waarden die wij koesteren als gemeente wordt voldaan. Evenementen moeten voor
iedereen toegankelijk zijn en de veiligheid van bezoekers en omwonenden mag niet
in het geding komen. D66 Roosendaal wil dat evenementen tegen zo laag mogelijke
maatschappelijke kosten georganiseerd worden, in samenwerkingsverbanden tussen
publieke en private partijen. De gemeente kan een faciliterende rol aannemen, maar
gaat niet op de stoel van de organisatie zitten.
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Kunst en cultuur
Kunst en cultuur bepalen het gezicht van onze gemeente. Kunst en cultuur hebben
niet alleen invloed op hoe mensen in de gemeente met elkaar omgaan, met de
sociale samenhang, maar het maakt de gemeente ook aantrekkelijk om in te wonen,
te werken en te ondernemen of van buitenaf te bezoeken. Ook evenementen en
festivals geven sfeer aan de gemeente en kunnen zelfs voor landelijke bekendheid
zorgen. Door cultuurbeleid gericht in te zetten, kan Roosendaal een eigen cultureel
profiel creëren, een uithangbord voor onze gemeente.
Cultuur is ook een investering in mensen. Kunst en cultuur voeden maatschappelijk
debat, maken de ontwikkeling van gedeelde waarden mogelijk en creëren ruimte
voor (menings)verschil. Cultuur spreekt tot de verbeelding en prikkelt mensen om
kritisch na te denken. D66 Roosendaal maakt daarom een vuist voor een sterk
cultuurbeleid, dat iedereen toegang geeft tot verschillende vormen van cultuur. Dit
draagt bij aan de ontwikkeling van het individu en een gevoel van verbondenheid
met onze gemeente.

Nieuwe doelgroepen
Cultuurbeleid dient zich nadrukkelijk te richten op mensen die niet vanzelfsprekend in
aanraking komen met kunst en cultuur, zoals jongeren, lager opgeleiden of nieuwkomers.
We willen professionals en ondernemers in de cultuursector de ruimte bieden dit te
bereiken. D66 wil dat iedereen, zeker ieder kind, kennismaakt met cultuur.
Om nieuwe doelgroepen te bereiken, is nieuw initiatief nodig. D66 Roosendaal vindt
dat de beste plannen uit de maatschappij zelf komen. Nieuwe (particuliere) initiatieven
moeten met open armen ontvangen worden en zo min mogelijk worden beknot in hun
enthousiasme. Dat kan door een cultureel klimaat te stimuleren, goede plannen te
(co-)financieren en kunstenaars en instellingen te helpen om een breed netwerk op te
bouwen.
Kunst en cultuur zijn vaak aan andere domeinen verbonden, zoals aan het onderwijs of
ouderenzorg. Het cultuurbeleid werkt hier aanvullend: kunst en cultuur dragen bij aan
de ontwikkeling van kinderen of het welzijn van ouderen.
Cultuuronderwijs is een belangrijk instrument. De gemeente kan op allerlei manieren
meewerken aan de culturele ontplooiing van kinderen. Scholen spelen hierin een
belangrijke rol, maar volgens D66 Roosendaal moet de gemeente ook kijken naar de
mogelijkheden om de culturele sector een bijdrage aan het onderwijs te laten leveren.
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In navolging van de buurtsportcoach, wordt in sommige gemeenten ook gewerkt
met een cultuurcoach om jongeren met cultuur in aanraking te laten komen. D66
Roosendaal vindt dit een kansrijke ontwikkeling, een professional met kennis van de
lokale cultuur en de leefwereld van jongeren kan een brug slaan tussen de cultuursector,
het onderwijs en jongeren.
Zonder culturele educatie nu is er geen cultureel talent van de toekomst. D66 Roosendaal
is van mening dat ieder kind de kans moet krijgen een instrument te bespelen, te
dansen, toneel te spelen, te zingen, te schilderen of te boetseren. Hiervoor is een
financiële tegemoetkoming aan arme gezinnen om te ondersteunen bij de bekostiging
van cultuureducatie een geschikt middel.
Aantrekkelijk cultuuraanbod
D66 Roosendaal pleit voor een kwalitatief en divers cultureel aanbod, waarin het
culturele profiel van de gemeente duidelijk naar voren komt. Centraal staat daarin
dat de gemeente keuzes moet maken. Wat we doen, doen we goed. Waar we
door samenwerking in de regio ons cultuuraanbod kunnen versterken, doen we
dat. Particuliere initiatieven en cultureel ondernemerschap worden met open armen
ontvangen en gestimuleerd.
De wereld houdt voor D66 Roosendaal niet op bij de gemeentegrens. Door samen te
werken met onze buurgemeenten en andere overheden kunnen we ons cultuurbeleid
op elkaar afstemmen en elkaar aanvullen. Op die manier versterken geldstromen
elkaar mogelijk ook en kan het aanbod beter aansluiten op de vraag van de inwoners
en op de identiteit van onze regio. Daarom willen we dat gemeenten en provincie
gezamenlijk voorstellen indienen voor culturele instellingen in de regio die volgens ons
in aanmerking komen voor landelijke subsidies.
D66 Roosendaal ondersteunt niet-gesubsidieerd cultureel ondernemerschap bij
innovatieve vormen van cultureel aanbod. Zo trekken instellingen een groter en diverser
publiek van binnen en buiten de gemeente aan. De extra inkomsten geven hen bovendien
meer financiële ruimte. Om dit gemakkelijker te maken moet de gemeentelijke regels
die bijvoorbeeld cross-over concepten in de weg staan geschrapt worden.
Ook gesubsidieerde culturele instellingen moeten de kans krijgen hun mogelijkheden
te verkennen, zonder dat dit onmiddellijk gevolgen heeft voor hun subsidie. Wel stelt
D66 Roosendaal als harde voorwaarde dat instellingen hun culturele doel altijd voorop
blijven stellen en geen oneigenlijke concurrentie aangaan met ondernemers.
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Cultureel erfgoed
Lang heeft de gemeente Roosendaal bekend gestaan als een sloopstad, met weinig
oog voor onze historische gebouwen en ons erfgoed. Dit is erg jammer, want erfgoed
maakt mensen trots op hun omgeving en historie. Zo wonen en werken mensen graag
in historische panden of buurten. D66 Roosendaal vindt dat we dan ook zeer zorgvuldig
om moet gaan met ons erfgoed, ook ons meer recente erfgoed. Het loont om te
investeren in bijzondere gebouwen of objecten en ze voor de toekomst te bewaren.
Dit betekent echter niet dat deze panden of objecten niet gebruikt mogen worden.
Waar mogelijk moeten bewoners en gebruikers de vrijheid hebben om hun panden te
gebruiken en aan te passen aan de eisen van nu, mits geen afbreuk wordt gedaan aan
de historische of architectonische waarde.
Ruimte voor festivals
Steeds meer mensen beleven kunst en cultuur via festivals. Zowel jongeren als
ouderen voelen zich aangesproken door de sfeer en het aanbod van bijvoorbeeld
muziek of toneel. Niet voor niets sprak de Nederlandse Raad voor cultuur over de
‘festivallisering’ van de maatschappij. Voor veel kunstenaars en artiesten zijn festivals
een kans om hun werk aan een groot en divers publiek te laten zien of horen. Voor
dat publiek zijn festivals een laagdrempelige manier om kennis te maken met kunst en
cultuur. D66 Roosendaal vindt het daarom belangrijk dat festivals ook in Roosendaal
de ruimte krijgen. Een evenement waar zoveel mensen samenkomen, is goed voor een
gemeente, voor kunstenaars én voor de inwoners. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat
de gemeente geen voorwaarden moet stellen. Festivals leggen tenslotte ook beslag
op publieke ruimten (bij voorbeeld het Vrouwenhofpark) en brengen overlast met zich
voor omwonenden. Goede afspraken hierover geven ondernemers duidelijkheid en
zorgen voor meer draagvlak in de gemeente. Om tot een goede afweging te komen, is
het ook belangrijk om onderscheid te maken tussen openbaar toegankelijke festivals
en evenementen die uitsluitend tegen betaling kunnen worden bezocht. Daarnaast is
het van belang dat het aanbod divers is, met festivals voor verschillende doelgroepen
en leeftijden.
Kansen voor de economie en ondernemerschap
Een sterk cultuurbeleid biedt ook kansen voor de gemeente Roosendaal, niet in de
laatste plaats door de bedrijvigheid die cultuur met zich meebrengt. Kunst en cultuur
maken een gemeente aantrekkelijk om te wonen, werken en ondernemen. Bovendien
neemt het belang van de creatieve economie steeds verder toe wat een rol kan spelen
in het divers houden van onze arbeidsmarkt.
D66 Roosendaal pleit ervoor om te investeren in kunstenaars en creatieve ondernemers,
bijvoorbeeld door leegstaande panden tegen lage kosten (tijdelijk) ter beschikking te
stellen. Zo krijgt de omgeving een impuls en stimuleren we de lokale economie.
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Citymarketing
Voor D66 Roosendaal is cultuur een speerpunt van de citymarketing. Om hier uitvoering
aan te geven moeten duidelijke keuzes gemaakt worden. Er moet een duidelijk profiel
gevormd worden van een kwalitatief hoogwaardig cultuuraanbod in Roosendaal, dat
goed uitgedragen kan worden. Een duidelijke culturele identiteit als onderdeel van
citymarketing draagt bij aan het aantrekken van bezoekers en dagjesmensen, maar kan
ook een beslissende rol spelen in het keuzeproces van nieuwe bewoners, of bedrijven
die overwegen zich in onze gemeente te vestigen. Waar nodig wil D66 Roosendaal
fors investeren in de cultuursector om dit te realiseren.
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Financiën
Als sociaal-liberalen gaan wij behoedzaam om met de financiële huishouding van de
gemeente. Wij zijn zuinig met belastinggeld, omdat wij ons realiseren dat mensen
daar hard voor gewerkt hebben. Voor elke euro die de overheid uitgeeft, geldt
dat mensen niet zelf kunnen kiezen hoe ze die besteden. Om die reden vinden wij
het ook belangrijk dat de gemeente zo transparant mogelijk is over inkomsten en
uitgaven, en daar ook verantwoording over aflegt. Een sociaal-liberale begroting is
bovendien toekomstvast: wij willen geen schuld doorschuiven naar onze kinderen
en kleinkinderen. Vanuit diezelfde waarde erkennen we echter ook het belang van
sommige publieke investeringen – bijvoorbeeld in goed onderwijs en schone energie
– die juist op de lange termijn profijt opleveren. Daarom zijn lage lokale lasten voor
ons belangrijk, maar niet het enige criterium bij het opstellen en beoordelen van
een gemeentebegroting.
Eenvoudig en eerlijk
D66 wil dat de gemeente open en duidelijk is richting de gemeenteraad en haar
inwoners over haar financiën. Dat begint met een heldere en toegankelijke presentatie
van voornemens en resultaten: een begrijpelijke begroting en een leesbaar jaarverslag,
met een helder overzicht van doelstellingen en effecten. Maar als democraten die
transparantie belangrijk vinden om het bestuur controleerbaar en afrekenbaar te
maken, willen wij verder gaan. Daarom zijn wij voorstander van het verspreiden van
‘burgervriendelijke’ begrotingen. Zonder jargon, met overzichtelijke bedragen. Ook is
D66 Roosendaal voorstander van een publiek toegankelijk subsidieregister. Al deze
informatie moet vanzelfsprekend gemakkelijk te vinden zijn op de website van onze
gemeente. Bovendien wil D66 Roosendaal gemeentelijke belastingen zo eenvoudig
mogelijk inrichten, zodat iedere inwoner en ondernemer begrijpt waarom ze deze
belasting moeten betalen en welk nut deze belasting dient. Dat is nu vaak onduidelijk.
De gemeente zal inwoners daarnaast bijvoorbeeld meer moeten betrekken bij de
vaststelling van de waarde (WOZ) van hun huis. Het is voor hen belangrijk als grondslag
voor de ozb en moet daarom transparant zijn en rechtvaardig aanvoelen.
Daarnaast willen wij dat lasten eerlijk verdeeld zijn. Dat betekent bijvoorbeeld geen
onevenredige hoge afvalstoffenheffing voor alleenstaanden/eenpersoonshuishoudens.
Voor veel gemeentelijke heffingen (leges, belastingen of heffingen) geldt verder dat
deze kostendekkend moeten zijn. D66 vindt het belangrijk om inzichtelijk te maken
welke kosten precies worden ‘toegerekend’. De hoogte van gemeentelijke leges of
retributies zoals die voor bouwvergunningen of trouwen moeten in verhouding staan
tot de daadwerkelijk gemaakte kosten. We moeten niet de suggestie wekken dat die
diensten gratis zijn, maar de gemeente hoeft ook niet te verdienen op deze diensten.
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Een goede omgang met bovengenoemde kosten biedt bovendien een goede
stimulans en helder criterium om zo efficiënt mogelijk te functioneren en zo de kosten
voor inwoners te beperken. Dat streven hebben wij niet alleen voor zogenaamde
‘doelheffingen’, maar ook bij de onroerendezaakbelasting (ozb) die door huiseigenaren
wordt betaald. Bij tekorten op de begroting zoeken wij dan ook in eerste instantie naar
bezuinigingen of mogelijkheden taken efficiënter en goedkoper uit te voeren, voordat
een stijging van de lasten aan de orde komt. Omgekeerd kan een begrotingsoverschot
ruimte bieden tot lastenverlichting of investeringen die zich uiteindelijk terugverdienen.
Eventuele bezuinigingen ontzien zoveel mogelijk de kerntaken van de gemeente. Waar
mogelijk worden inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij (het
invullen van) bezuinigingen betrokken.
Milieu
D66 wil dat schoon gedrag loont. Bij de afvalstoffenheffing en rioolheffing geldt daarom
voor zover wettelijk toegestaan het principe: ‘de vervuiler betaalt’. Dat is niet alleen
eerlijker, maar ook beter voor het milieu omdat het mensen bewust maakt van de echte
kosten van hun gedrag. Overigens geldt ook dat ook hoe beter afval wordt gescheiden,
hoe lager de kosten voor verwerking zijn (en dus hoe lager de afvalstoffenheffing), een
direct en voelbaar voorbeeld van de financiële voordelen van duurzaam beleid.
Armoede
Gemeenten mogen van de wet geen inkomensbeleid voeren via belastingen, maar
mogen wel bepaalde belastingen kwijtschelden. Een nadeel hiervan is dat dit mensen
het gevoel geeft dat bepaalde gemeentelijke voorzieningen ‘gratis’ zijn. D66 Roosendaal
ziet liever gericht beleid voor armoedebestrijding. Dat kan bovendien specifieker en
activerender worden ingezet. Kwijtschelding is een ultiem middel, dat alleen wordt
ingezet als inspanningen voor armoedebestrijding niet afdoende effectief zijn gebleken.
Invloed voor inwoners en ondernemers
Mensen goed informeren over de inkomsten en uitgaven van de gemeente is slechts het
begin. Wij willen de invloed van mensen bij de totstandkoming ook vergroten. Dat kan
door invoering van een systeem van ‘participatief begroten’ of een ‘burgerbegroting’
waarbij bedrijven en inwoners zeggenschap of invloed krijgen over de prioriteiten die
de gemeente stelt bij haar uitgaven.
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Betere democratische controle
De controle van de gemeenteraad op besteding van belastinggeld kan vaak beter. Dit
begint met investeren in de kennis en kunde van raadsleden en hun ondersteuning
door de griffie. Daarnaast hebben zij baat bij een actieve gemeentelijke rekenkamer.
Met name over gemeentelijke samenwerkingsverbanden bestaat een gebrek aan
kennis en daarmee democratische controle. De verantwoording over zowel de
besteding van geld als de hoogte en verdeling van risico’s binnen deze verbanden
moet transparant, tijdig en volledig zijn. Daarnaast is D66 Roosendaal voorstander
van de totstandkoming van een permanente hoorcommissie gemeenschappelijke
samenwerkingsverbanden. Dit is een groep raadsleden die dieper ingaat op de
gemeentelijke samenwerkingsverbanden, het recht heeft bestuurders kritische
vragen te stellen en de rest van de raad informeert over haar bevindingen, om zo de
democratische controle te versterken.
Subsidies
De gemeente verstrekt subsidies om inwoners, verenigingen en stichtingen tijdelijk een
duwtje in de rug te geven of startende initiatieven te ondersteunen. Daarna zou een
initiatief in de regel op eigen kracht verder moeten kunnen. Subsidies zijn daarom bij
voorkeur tijdelijk en worden periodiek geëvalueerd op het bereikte effect. Alleen bij groot
maatschappelijk draagvlak zonder perspectief op zelfstandigheid worden initiatieven
structureel gesubsidieerd. Een voorbeeld hiervan is het Kindervakantiewerk.
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Richtingwijzers D66
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De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven
richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de
status van dogmatische waarheden.

Vertrouw op de eigen kracht
van mensen
Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling
van mensen. Daarom zien we de toekomst met
optimisme tegemoet.

Streef naar een duurzame en
harmonieuze samenleving
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden
met respect en mededogen.

Denk en handel internationaal
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open
voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen
zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte
laat voor die verschillen.

Koester de grondrechten en
gedeelde waarden
De fundamentele waarden van onze samenleving
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele
geaardheid, gerichtheid of herkomst.

Colofon
Het verkiezingsprogramma van D66 Roosendaal voor de gemeenteraadsverkiezingen
van 21 maart 2018, zoals vastgesteld door de leden van D66 Roosendaal.
Tekst & redactie
Harm Emmen
Met hulp en medewerking van:
Alex Raggers
Bejar Taher
Willem Reijnders
Willem Laros
Annelies Homma
Stefan Dekkers
René van den Broek
Coverfoto
Willem Laros
Contact met de afdeling of fractie?
Alex Raggers (fractievoorzitter/lijsttrekker) - a.raggers@roosendaal.nl
Harm Emmen (fractielid/programmacoördinator) - h.emmen@roosendaal.nl
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Willem Reijnders (burgerraadslid) - w.reijnders@roosendaal.nl
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Bijlage
Standpunten
D66
Roosendaal bij de stellingen van
Kieskompas
Als stemhulp wordt in de gemeente Roosendaal dit jaar het
Kieskompas gebruikt. Het Kieskompast verlangt een transparante,
open bronvermelding bij iedere stellingname. Omdat het
verkiezingsprogramma niet voor iedere stelling een adequate bron
voor de stellingname vormt, zijn de volgende onderbouwingen bij onze
stellingname als bijlage aan het programma toegevoegd. Hieronder
ziet u de desbetreffende stellingen met onze gekozen plaatsing, met
daaronder onze toelichting.
De gemeente moet inwoners die hun huis energieneutraal maken
een korting op de OZB (belasting op huisbezit) geven (niet mee
eens)
D66 Roosendaal is groot voorstander van energieneutrale woningen, en
is van mening dat het energieneutraal maken van woningen gestimuleerd
moet worden. Het middel van de OZB is voor D66 Roosendaal echter
geen optie. Het middel van de OZB is onevenredig gunstig voor de
rijkeren, terwijl mensen met een lager inkomen de investeringen om hun
huis energieneutraal te maken niet op kunnen brengen. Daarom kiest D66
Roosendaal liever voor duurzaamheidsleningen tegen een zeer gunstige
rente, waardoor het voor iedere Roosendaler mogelijk en voordelig is hun
huis energieneutraal te maken.
Om leegstand tegen te gaan, moet de gemeente belasting heffen
op leegstaande panden (mee eens)
Leegstand is slecht voor de leefbaarheid van straten en buurten en slecht
voor onze binnenstad. Leegstand van panden mag niet lonen. Belasting
heffen op leegstand kan dan ook een uitstekend middel zijn om (bewuste)
leegstand te beperken. Hier is maatwerk echter altijd noodzakelijk,
ongewenste leegstand bestraffen middels belasting is niet rechtvaardig.
Ook pleit D66 Roosendaal voor een actieve, adviserende en faciliterende
rol van de gemeente bij het vinden van een nieuwe bestemming voor
panden. Dit vraagt ook om een soepeler omgang met bestemmingen.
Zo verminderen wij leegstand en vergroten wij de dynamiek van onze
gemeente.
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De gemeente moet ervoor zorgen dat elke wijk een buurthuis
heeft, ook als dit leidt tot extra kosten (neutraal)
Voor D66 Roosendaal gaat de functie van het buurthuis voor de stenen.
Daarbij staat de behoefte vanuit de wijk voorop. Een bruisend buurthuis
waar buurtbewoners elkaar ontmoeten, dat een bijdrage levert aan de
leefbaarheid van de wijk en aan het levensgenot van buurtbewoners kan
beslist open blijven. Een buurthuis moet echter wel in een vraag voorzien.
Wanneer het buurthuis nouwelijks gebruikt wordt en vrijwel geen rol speelt
voor de leefbaarheid van de wijk, moeten we verantwoordelijk omgaan met
gemeenschapsgeld en een alternatieve locatie zoeken voor de functies
die het buurthuis nog vervult.
De gemeente moet meer inzetten op jongerenwerk, in plaats van
op een harde aanpak van hangjongeren (mee eens)
D66 Roosendaal gelooft in een brede inzet van preventieve maatregelen.
In ons voorkiezingsprogramma doen we verschillende voorstellen op het
gebied van jongerenwerk. Wijkcultuurcoaches om de culturele participatie
te vergroten, uitbreiding van de wijksportcoaches om jongeren aan het
bewegen te krijgen en rolmodelcoaches om de studiebereidheid en
arbeidsparticipatie van (probleem)jongeren te vergroten. Wel is er voor
D66 Roosendaal een limiet aan de preventieve aanpak. Wanneer de
wet overtreden wordt blijft handhaving van groot belang en is een harde
aanpak noodzakelijk.
In plaats werk uit te besteden moet de gemeente meer mensen in
vaste dienst nemen (mee eens)
D66 Roosendaal vindt dat vast werk de voorkeur verdient boven flexwerk.
Dit betekent dat de gemeente in principe uit moet gaan van vaste banen,
en alleen voor flex kiest wanneer dit noodzakelijk is. Zo gaan wij ook
verantwoordelijk om met gemeenschapsgeld, (eerlijke) flex is immers
duurder dan vast.
Het is de taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat
statushouders Nederlands leren (helemaal mee eens)
D66 Roosendaal is van mening dat het snel en goed leren van de
Nederlandse taal een voorwaarde is voor de succesvolle integratie van
statushouders. D66 Roosendaal staat er voor dat de gemeente de
maximale inspanning levert om er voor te zorgen dat iedere statushouder
zo snel mogelijk geholpen wordt met goede taallessen.
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De gemeente moet meer geld steken in armoedebestrijding, ook
als hiervoor de belastingen moeten worden verhoogd (neutraal)
D66 Roosendaal wil dat de gemeente inzet op armoedepreventie en
armoedebestrijding. Dit betekent dat wij willen investeren in opleiding en
stage voor werklozen om hen zo snel mogelijk naar een betaalde baan te
begeleiden. Voor mensen die geen reële kans hebben op een reguliere
baan kan beschut werk een uitkomst bieden. D66 Roosendaal is echter
geen voorstander van het structureel verhogen van uitkeringen. Het
uitgangspunt is altijd maatwerk waarbij gekeken wordt naar wat iemand
wél kan, zodat iedereen op een passende manier kan participeren.
Er moet een opvang komen voor dak- en thuislozen in Roosendaal,
ook al moeten de lokale belastingen hiervoor omhoog (neutraal)
D66 Roosendaal vindt dat er een fatsoenlijke, humane en adequate
omgang met dak- en thuislozen moet zijn in onze gemeente. Op dit
moment werkt Roosendaal hiertoe samen met omliggende gemeenten en
staat de opvang in Bergen op Zoom. Voor D66 Roosendaal is de kwaliteit
van de opvang leidend, niet de locatie. Wanneer blijkt dat opvang in de
eigen gemeente beter is voor de dak- en thuislozen, is de opening van
een opvang voor dak- en thuislozen in Roosendaal inderdaad het middel.
De parkeertarieven in Roosendaal moeten omlaag, ook al moet
hiervoor elders bezuinigd worden (helemaal niet mee eens)
Fietsend, wandelend of met het openbaar vervoer naar de binnenstad
van Roosendaal komen moet volgens D66 Roosendaal de norm zijn.
Het verlagen van de parkeertarieven draagt hier niet aan bij. Natuurlijk
is iedereen vrij om te kiezen voor de auto, maar hier mag volgens D66
Roosendaal ook een redelijk parkeertarief tegenover staan.
De ontsluiting Tolberg wordt de komende vier jaar geregeld, en
dat kost de gemeente geld (helemaal mee eens)
D66 Roosendaal pleit al jaren consequent voor een betere ontsluiting van
de Tolberg. Hier blijven wij ons voor inzetten.
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Sociale huurwoningen mogen worden verkocht (neutraal)
De hoeveelheid sociale huurwoningen in onze gemeente moet wat betreft
D66 Roosendaal niet afnemen. Wanneer er echter wordt gekozen voor
de bouw van nieuwe sociale huurwoningen, heeft D66 Roosendaal
geen bezwaar tegen de verkoop van een gelijk aantal bestaande sociale
huurwoningen, mits dit leidt tot verhoging van de kwaliteit en duurzaamheid
van het sociale huurwoningenbestand.
In plaats van meer koopwoningen, moeten er meer sociale
huurwoningen komen (niet mee eens)
De Roosendaalse woningmarkt dient wat betreft D66 Roosendaal bovenal
aan te sluiten op de behoefte van onze inwoners. Daarnaast staat D66
Roosendaal voor gemengde wijken, met zowel koopwoningen als sociale
huurwoningen. Hiertoe wil D66 Roosendaal vooral inzetten op een goede
dialoog tussen gemeente, woningcorporaties en projectontwikkelaars.
De gemeente Roosendaal moet zich richten op meer
starterswoningen, in plaats van op meer seniorenwoningen (niet
mee eens)
D66 Roosendaal bestrijdt de tegenstelling tussen starterswoningen en
seniorenwoningen. In een vitale woningmarkt wordt in de behoefte van
onze inwoners voorzien. Beide doelgroepen zijn van gelijkwaardig belang
en nemen een belangrijke plaats in op onze woningmarkt. Tevens zijn beide
doelgroepen bij uitstek groepen die positief staan tegenover vernieuwende
woonvormen. Zelfs mengvormen waarin starters en senioren samenkomen
in nieuwe bouwprojecten zijn zeer goed denkbaar.
De eigen bijdrage voor zorg (WMO) blijft 0 euro, ook al moet de
gemeente hierdoor elders bezuinigen (mee eens)
D66 Roosendaal heeft ook ingestemd met het unaniem aangenomen
raadsvoorstel dat de eigen bijdrage in de WMO op 0 euro heeft gezet.
Zolang er geen zwaarwegende argummenten zijn om om hier van af te
wijken, wil D66 Roosendaal aan deze lijn vasthouden.
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Wanneer de toelage voor zorg vanuit het Rijk ontoereikend is,
moet de gemeente dit met eigen geld aanvullen (mee eens)
D66 Roosendaal staat voor een verantwoordelijke omgang met
gemeenschapsgelden. Wanneer de gemeente echter niet in haar kerntaken
kan voorzien binnen de rijksbudgetten, is bijbetalen uit eigen middelen
voor D66 Roosendaal acceptabel.

D66 krijgt het voor elkaar

@D66_Roosendaal
/D66Roosendaal
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