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Voorwoord lijsttrekker Bejar Taher  
 
Een boodschap voor alle Roosendalers.  

Samen kunnen wij het verschil maken. Samen met u wil ik D66 leiden naar de mooist 

mogelijke verkiezingsuitslag ooit in de gemeente Roosendaal. Ik voel mijzelf verplicht om 

op te komen tegen onrecht en te strijden voor kansengelijkheid voor alle Roosendalers.  

 

Voor burgers opkomen is niet iets nieuws voor mij, dit doe ik dagelijks in de juridische 

dienstverlening. Ik wil voor alle Roosendalers politiek opkomen door ervoor te zorgen dat 

D66 in de Roosendaalse politiek meetelt en zichtbaar is in onze mooie gemeente. Ik ben 

voorvechter van kansengelijkheid voor alle Roosendalers.  

 

Gebeurtenissen in mijn leven hebben ervoor gezorgd dat ik wil opkomen voor burgers, zodat 

hun rechten niet worden geschonden. Als 4-jarige heb ik gezien hoe moeilijk een oneerlijke 

wereld kan zijn als er geen gelijke behandeling is voor alle burgers, als er geen rechtsstaat is 

en als er geen democratisch proces bestaat.  

 

Als 4-jarige heb ik samen met mijn ouders moeten vluchten voor een oorlog, voor 

mensenrechtenschendingen en voor het grootst mogelijke onrecht die er bestaat. Nederland, 

en in het bijzonder Roosendaal, hebben mij een veilig bestaan gegeven. Roosendaal heeft 

ervoor gezorgd dat ik ben wie ik nu ben en juist daarom wil ik nu iets terugdoen voor 

Roosendaal.  

 

Als lijsttrekker wil ik voor alle Roosendalers hun kansen vergroten door moeilijke 

onderwerpen aan te pakken. Mijn doel is om het beste onderwijs in Roosendaal te realiseren, 

de woningproblematiek aan te pakken en het hoge percentage kinderarmoede omlaag te 

brengen.  

 

Beste Roosendalers, ik wil samen met u geschiedenis schrijven in Roosendaal door het beste 

verkiezingsresultaat ooit te behalen. Alles is mogelijk met de juiste intentie, met de juiste 

ambitie en met de juiste samenwerking. In dit verkiezingsprogramma staan de plannen en 

ideeën voor de komende vier jaar. Dit zijn geen valse beloftes, maar geloofwaardige en 

realistisch haalbare uit te voeren politieke plannen.  

 

Het hart van de politiek ligt binnen de grenzen van de gemeente. In ons geval binnen de 

gemeentegrenzen van Roosendaal. Als Roosendaalse afdeling van D66 willen wij ervoor 

zorgen dat u mee kunt beslissen over de indringende keuzes waar het gemeentebestuur van 

Roosendaal voor staat.  

 

Het is van groot belang dat het gemeentebestuur voelt, inziet en begrijpt wat een voorstel, 

beleidswijziging of verandering voor gevolgen met zich meebrengt in het dagelijks leven van 

alle Roosendalers en in hun directe omgeving. Wij willen daarom de lokale politiek dichter 

bij de Roosendalers brengen, zodat onze inwoners kunnen meebeslissen over hoe hun 
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gemeente eruit zal zien. Dit is dé definitie van echte volksvertegenwoordiging, namelijk 

uitvoeren wat het volk wil.   

 

D66 Roosendaal geeft antwoorden op de vragen van nu, met de inzichten van nu en met het 

oog gericht op de toekomst zeker ook gelet op de steeds veranderende tijd waarin wij leven. 

Wij willen onze stempel drukken op het lokale beleid door levendige innovatieve idealen toe 

te passen in het beleid en niet vast te blijven houden aan vastgeroeste ideologieën.  

 

Binnen de gemeentegrenzen van Roosendaal willen wij de grootste progressieve partij 

worden, zodat de lokale politiek er één wordt van hoop en van een uitgestoken hand. Wij 

willen het verschil maken, daarvoor is elke stem nodig.  

 

Wij willen concrete resultaten boeken en daarmee Roosendaal een veilige, ontwikkelende en 

toekomstgerichte gemeente maken. De toekomst van uw omgeving staat op het spel! Wij 

staan samen sterker en samen krijgen wij het voor elkaar. Elke stem telt, steun ons en stem 

op D66 Roosendaal.  

 

Bejar Taher 

lijsttrekker D66 Roosendaal 
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Inleiding 
 

Ons voor Roosendaal en alle Roosendalers inzetten is de verplichting van D66 Roosendaal voor de komende 

vier jaar. Wij hebben ambitie en visie, zijn resultaatgericht en optimistisch, hebben lef en zijn niet bang om 

politiek gevoelige situaties beleidsmatig aan te kaarten, zodat oplossingen worden gevonden in uw belang.  

 

In dit verkiezingsprogramma vindt u onze plannen voor de gemeente Roosendaal voor de periode 2022-

2026. Onze plannen zijn progressief, ambitieus, realistisch en met visie en haalbaarheid opgesteld, zodat in 

de komende vier jaar de uitgangspunten zoveel als mogelijk kunnen worden verwezenlijkt.  

 

Wij hebben vijf uitgangspunten waarop onze plannen zijn gebaseerd. Deze uitgangspunten zijn als volgt: 

 

1. Roosendaal de groeiende gemeente; 

2. Roosendaal de sociale gemeente; 

3. Roosendaal de veilige gemeente; 

4. Roosendaal de groene en dynamische gemeente; 

5. Roosendaal de bestuurlijk transparante, toegankelijke en dienende gemeente.  

 

Roosendaal de groeiende gemeente 

De gemeente Roosendaal groeit in zowel demografisch als economisch opzicht. Om die groei zo goed als 

mogelijk in uw belang beleidsmatig te reguleren, is het noodzakelijk om te beschikken over ambitie en visie. 

Ambitie om ondernemers, innovatie en lokale werkgelegenheid te stimuleren. Visie om grote 

problematische vraagstukken, zoals het enorme tekort aan woningen, op te lossen. Om ervoor te zorgen dat 

de gemeente Roosendaal bruisend blijft en de voorzieningen meegroeien met de toename van het aantal 

inwoners, is het noodzakelijk om slimme keuzes te maken. Keuzes die beleidsmatig ervoor zorgen dat de 

gemeente Roosendaal aantrekkelijk blijft om te studeren, te wonen en te ondernemen. D66 Roosendaal staat 

voor een gemeente die toekomstbestendig is. Een gemeente die innovatie stimuleert en die groen en leefbaar 

is.  

 

Roosendaal de sociale gemeente 

Wij streven ernaar dat de gemeente Roosendaal een sociale gemeente is waar er gelijke kansen zijn voor alle 

Roosendalers, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen, ontplooien en hun dromen kunnen 

verwezenlijken. In een kansrijke gemeente zijn er gelijke kansen voor alle inwoners. Het is niet relevant wie 

je ouders zijn of waar je bent geboren. Wat wel relevant is, is wat je talenten, ambities en dromen zijn. Het 

maakt niet uit of je jong of oud bent, praktisch of theoretisch aangelegd bent. In een sociale gemeente wordt 

beleidsmatig kansengelijkheid onder alle inwoners gestimuleerd, wordt er goed onderwijs verzorgd en wordt 

armoede, eenzaamheid en laaggeletterdheid bestreden. Wij willen dat iedere Roosendaler het beste uit 

zichzelf kan halen. Dit willen wij bereiken door politiek ervoor te zorgen dat de gemeente Roosendaal 

investeert in gelijke kansen, zodat Roosendalers die het financieel lastiger hebben of voor wie de 

mogelijkheden niet voor het oprapen liggen de hulp krijgen die ze nodig hebben. Wij laten iedereen vrij in 

hun keuzes, in hun mogelijkheden en in hun ambities. Wij laten niemand vallen, ondersteunen beleidsmatig 

waar nodig en helpen, zodat de Roosendalers het optimale uit zichzelf kunnen halen.  
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Roosendaal de veilige gemeente 

Het is noodzakelijk dat alle Roosendalers in alle wijken en dorpen van de gemeente Roosendaal in 

veiligheid kunnen leven zowel in psychische als fysieke gesteldheid. In een aantal wijken heersen er allerlei 

problemen die het veiligheidsgevoel onder druk zetten. Wij zullen ons hier weerbaar tegen maken, zodat het 

veiligheidsgevoel onder bewoners van alle wijken en dorpen omhoog gaat. Daarnaast willen wij politiek 

hard strijden tegen elke vorm van uitsluiting zoals racisme en discriminatie. Je afkomst, geaardheid of het 

geslacht mag op geen enkele wijze invloed hebben. Als je gediscrimineerd of racistisch bejegend wordt, 

ondermijnt dit vanzelfsprekend het veiligheidsgevoel. Het aantal meldingen van huiselijk geweld is gestegen 

en in toenemende mate is de digitale veiligheid van Roosendalers in het geding geraakt vanwege 

cybercriminaliteit en digitale fraude. Voor ons is veiligheid het fundament. Wij willen daarom de 

veiligheidsproblematieken op een verantwoorde manier beleidsmatig aanpakken en daardoor ervoor zorgen 

dat de gemeente Roosendaal haar publiekrechtelijke bevoegdheden op het terrein van veiligheid op een 

efficiënte en transparante manier inzet in uw veiligheidsbelang. Wij willen wijkbewoners, scholen en de 

gemeente verbinden, zodat in hun belang het veiligheidsgevoel omhoog kan worden gehaald met een 

concrete aanpak van specifieke gesignaleerde veiligheidsproblematieken in de wijken. 

 

Roosendaal de groene en dynamische gemeente 

De inrichting van de openbare ruimte in de gemeente Roosendaal moet volgens ons nog groener worden. 

Een groene wijk is goed voor de gezondheid van de Roosendalers, goed voor de aanpak van de 

veranderende klimaatcrisis en is daarnaast milieuvriendelijk. Met meer groen wordt bijgedragen aan een 

beter leefklimaat en wordt ook ruimte gecreëerd voor planten en dieren in de gemeente Roosendaal. Wij 

willen daarom de komende vier jaar voor elkaar krijgen dat ‘meer groen’ de norm wordt. Onze ambitie is 

om er samen voor te zorgen dat de gemeente Roosendaal een groene gezonde gemeente wordt door de 

Roosendalers te betrekken bij het verduurzamen. Wij willen samen zuinig omgaan met onze omgeving door 

met name energie te besparen en meer te hergebruiken. Alle inwoners moeten daarbij worden betrokken 

zowel de particuliere als ondernemende Roosendalers. Wij zullen ons inzetten om ervoor te zorgen dat de 

gemeente Roosendaal start met grootschalige opwekking van stroom met zonnepanelen en windmolens, en 

ook dat het gebruik maakt van grote bedrijfsdaken in samenwerking met Roosendaalse ondernemers, zodat 

zuinig omgegaan wordt met energie. Daarnaast is het ons streefpunt om in de gemeente Roosendaal 

toekomstgericht te bouwen, wat inhoudt dat de nieuwbouwwoningen innovatief zijn, met beperkt verbruik 

van energie. 

 

Wij willen ons de komende vier jaar inzetten om het huidige straatbeeld te veranderen, zodat de gemeente 

Roosendaal als een aantrekkelijke, dynamische en bruisende gemeente wordt gezien met alle positieve 

gevolgen van dien. Veel winkels hebben het moeilijk en zichtbaar leegstaande panden in het centrum zorgen 

ervoor dat veel potentie verloren gaat. Dat is niet het beeld wat wij over vier jaar nog willen zien. Wij 

ambiëren een gemeente waar genoeg te beleven valt voor een breed publiek op het gebied van horeca, 

ondernemerschap, kunst, cultuur en evenementen. Om de huidige binnenstad aantrekkelijker, daadkrachtiger 

en toekomstbestendiger te krijgen is het noodzakelijk dat de gemeente Roosendaal versoepelingen 

onderzoekt in de beleidsmatige en ambtelijke processen zodat het voor lokale ondernemers, horeca-

aangelegenheden en regionale evenementenbureaus gemakkelijker wordt om te ondernemen binnen de 

gemeentegrenzen. Daarnaast is een rijk aanbod van kunst en cultuur onmisbaar in het bruisend worden van 

de gemeente Roosendaal, daarom is onze inzet dat het Roosendaalse cultuuraanbod breed georiënteerd en 

toegankelijker wordt met meer steun vanuit de gemeente voor de kunstmakers. Ons standpunt is dan ook dat 

de gemeente Roosendaal de Roosendaalse kunst- en cultuurmakers waardering geeft in de vorm van het 

ondersteunen via bijvoorbeeld lagere huisvestingslasten voor culturele instellingen en door cultuureducatie 

van kwaliteit na te streven. Als cultuureducatie van kwaliteit binnen het onderwijscurriculum wordt 

opgenomen zal dit ervoor zorgen dat grote groepen Roosendaalse kinderen de kans krijgen om met kunst en 

cultuur in aanraking te komen, wat een verrijking teweeg brengt.  
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Roosendaal de bestuurlijk transparante, toegankelijke en dienende gemeente 

Wij willen de Roosendaler en de lokale politiek dichter bij elkaar brengen zodat de wijk en haar bewoners 

meer invloed krijgen. Immers, de bewoners van de wijken weten zelf het beste wat er gebeurt en wat er 

nodig is. Dit willen wij verwezenlijken door voor alle 14 gebieden in Roosendaal, met inbegrip van de 5 

dorpen, wijkraden op te richten. Het is van groot belang dat Roosendalers kunnen meebeslissen over de 

indringende keuzes waar het gemeentebestuur voor staat. De belangrijkste vraag moet steeds zijn: ‘Wat 

betekent dit voorstel voor de Roosendalers in hun dagelijkse leven, in hun directe omgeving?’. Wij willen 

dit achterhalen door de Roosendalers meer te betrekken bij de actuele lokale politieke gebeurtenissen. Naar 

rato per wijk nemen een x-aantal Roosendalers zitting in de wijkraden. Zij weten beter dan wie ook wat er 

speelt in de betreffende wijken en wat er nodig is. De input uit de wijkraden is essentieel voor het verbeteren 

van de communicatie tussen de gemeente en haar burgers. In vele landen heeft dit experiment gewerkt en 

wij willen dit in de gemeente Roosendaal ook laten slagen, omdat er vele signalen zijn binnengekomen dat 

de Roosendalers niet optimaal publiekelijk gediend worden door de gemeente vanwege communicatieruis.  
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Roosendaal de groeiende gemeente  
 
Wij omarmen de groei van de gemeente Roosendaal en willen dit zo goed als mogelijk beleidsmatig en 

strategisch vastleggen in uw belang en- voordeel zodat een mooie toekomst wordt gewaarborgd. De groei 

van de gemeente Roosendaal brengt kansen met zich mee en daarvan moet geprofiteerd worden, zodat onze 

gemeente aantrekkelijk blijft om te wonen, te studeren en te werken. 
 
Wonen 

 

Een dak boven het hoofd van elke Roosendaler 

De groei van de gemeente Roosendaal vraagt om verstandige beleidsmatige keuzes, zodat een zowel 

gezonde als groene gemeente met betaalbare woningen voor alle Roosendalers wordt bereikt. In onze visie 

moet de gemeente Roosendaal zo groeien dat alle Roosendalers een betaalbare woning kunnen vinden. Een 

dak boven het hoofd is een van de belangrijkste grondrechten en staat niet voor niets vermeld in artikel 22 

lid 2 van de Grondwet. Er zijn weinig beschikbare woningen in de gemeente Roosendaal. Daardoor worden 

voor de beschikbare woningen te hoge prijzen gevraagd met als gevolg dat ze te vaak worden gekocht door 

beleggers. Roosendalers met een laag- of middeninkomen kunnen nog nauwelijks een koophuis vinden. De 

gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning in de gemeente Roosendaal is 10 jaar. Dat is geen doen, 

dat moet veranderen en dat kan alleen door de knop om te zetten.  

 

Woonaanbod vergroten 

Wij willen ons inzetten om het woningaanbod te vergroten. Dat is noodzakelijk en kan alleen verricht 

worden door vol in te zetten op bouwen. Dat kan gedaan worden door leegstaande panden om te vormen tot 

woningen en door het makkelijker te maken om met meer mensen in één huis te wonen. Daarnaast is het 

mogelijk om ook in de hoogte te bouwen, zodat er meer woningen beschikbaar komen en er meer ruimte 

overblijft voor speeltuinen en parken. Het aantal woningen moet namelijk flink stijgen. Wij willen snel 

bouwen en tempo maken met het starten van bouwprojecten in beschikbare gebieden binnen de 

gemeentegrenzen. Het is belangrijk dat de nieuwbouwwoningen energie-neutrale, circulaire, klimaat- 

adaptieve en natuur-inclusieve woningen worden. Het Rijk kan helpen om bouwprojecten binnen de 

gemeentegrenzen te subsidiëren als er ambitieuze, gedetailleerde en realistische plannen bestaan. Wij willen 

hierbij ondersteunen, zodat de gemeente Roosendaal prioriteit geeft aan het opstellen van deze plannen met 

als gevolg dat het woningaanbod in de gemeente wordt vergroot.  

 

Aanpassen woonbeleid 

Het woonbeleid van de gemeente Roosendaal moet volledig aangepast worden aan de huidige situatie. De 

woningmarkt is in een korte tijd enorm veranderd. Een betaalbare woning kopen is voor vele Roosendalers 

onmogelijk geworden, terwijl het voor beleggers hoogtijdagen zijn. Het woonbeleid zou onzes inziens 

moeten bestaat uit het kernpunt dat huizen er zijn om in te wonen en niet om in te beleggen. Door het 

toepassen van landelijke wetgeving als ‘de opkoopbescherming’ en ‘de zelfbewoningsplicht’ kan de 

oververhitte huizenmarkt worden aangepakt.  

 

Wij pleiten er ook voor dat er een ‘Sociaal woonstatuut’ komt voor de gemeente Roosendaal. In het Sociaal 

woonstatuut komen afspraken, regels en bepalingen waar huurders, verhuurders en woningcorporaties mee 

te maken krijgen bij groot onderhoud, renovatie of sloop van huurwoningen. Hiermee zorgen we ervoor dat 

er gelijke behandeling komt van elke huurder. Een onafhankelijke externe organisatie houdt toezicht op de 

naleving van het Sociaal woonstatuut.  

 

Wij willen ook een ‘Roosendaalse verhuurdersvergunning’ introduceren om zo misstanden op de 

verhuurmarkt aan te pakken. De gemeente Roosendaal krijgt door de verhuurdersvergunning een beter 

inzicht in de actieve slechte verhuurders binnen de gemeentegrenzen. Slechte verhuurders zorgen voor 
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overbewoning, onderhouden de woning slecht en vragen te hoge huurprijzen. Wij willen slechte verhuurders 

aanpakken door een gemeentelijk beleid te ontwikkelen waarmee intensiever wordt gehandhaafd op de 

verhuurmarkt.  

 

Toegankelijkheid lage en middeninkomens 

D66 Roosendaal streeft ernaar dat alle Roosendalers, dus ook de Roosendalers met een laag- of 

middeninkomen, een woning kunnen kopen binnen de gemeentegrenzen. De gemeente Roosendaal kan, 

gelet op de oververhitte woningmarkt, Roosendalers met een specifieke financieringsbehoefte beter 

ondersteunen als dit bijdraagt aan het betaalbaar kunnen wonen. Bij het ontwikkelen van plannen voor 

nieuwbouw wordt daarom expliciet rekening gehouden met en gebouwd voor de middeninkomens. Dit geldt 

ook voor senioren, zodat zij gemakkelijker kunnen doorstromen naar geschikte woningen, met collectieve 

ruimte en goede voorzieningen. Daarnaast moeten ook harde afspraken gemaakt worden over 

maximumprijzen bij nieuwbouw woningen om huizen betaalbaar te houden. Voor starters willen wij de 

starterslening verhogen naar €50.000,- om hiermee de woningmarkt toegankelijker te maken zodat zij een 

kans maken op een woning in de huidige oververhitte woningmarkt.  

 

Innovatieve woonontwikkeling 

Wij zijn voorstander van ruimte voor goede innovatieve plannen op het gebied van toekomstbestendig 

wonen binnen de gemeentegrenzen van Roosendaal. Tiny houses, passende hoogbouw en voorrang voor 

essentiële beroepen zijn een aantal voorbeelden die bijdragen aan een toekomstgerichte woonvisie. 

Roosendalers die werken in de zorg of in het onderwijs en die geen betaalbare huurwoning kunnen vinden 

binnen de gemeentegrenzen moeten voorrang krijgen bij toewijzing van een huurwoning. Dit kan gedaan 

worden door binnen de gemeentegrenzen appartementencomplexen te bouwen voor mensen die in het 

onderwijs of in de zorg werken. De beschikbaarheid en voorrang bij toewijzing van betaalbare 

huurwoningen dragen eraan bij dat meer mensen ervoor kiezen in deze beroepen te werken binnen de 

gemeentegrenzen van Roosendaal. 

 

Passend wonen voor ouderen 

Wij willen 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 ouderen 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 dat er geld beschikbaar wordt gesteld voor het woongenot van ouderen.  
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Ruimte en mobiliteit 

 

Wij vinden het belangrijk om de gemeente Roosendaal gezond en leefbaar te houden voor alle 

Roosendalers. Om dat te bereiken is het noodzakelijk om de ruimte en mobiliteit zo effectief, toegankelijk 

en veilig mogelijk te gebruiken.  

 

Voetpaden en fietsers 

In de gemeente Roosendaal kun je gemakkelijk lopen naar de belangrijkste voorzieningen. Het is belangrijk 

dat er binnen de gemeentegrenzen van Roosendaal goed onderhouden, obstakelvrije voetpaden, 

winkelpaden en veilige fietsverbindingen zijn, zodat de voetgangers zich veilig kunnen bewegen zonder 

hinder van elkaar te ondervinden. Het moet voor de Roosendalers zichtbaar veilig zijn doordat het gebied 

binnen de bebouwde kom goed verlicht is, de voetgangerspaden brede stoepen hebben en er ruim baan is 

voor de fietsers door te zorgen voor toegankelijke fietsverbindingen. Daarnaast moet het voetpad ook 

toegankelijk zijn voor Roosendalers met een beperking. Het voetpad moet gemakkelijk te bereiken zijn met 

een rolstoel of rollator. Voor de slechtziende Roosendalers moet het voetpad voorzien zijn van correct 

aangelegde noppentegels en ribbeltegels. Het spreekt voor zich dat op zulke plekken de verkeerslichten 

voorzien zijn van goed horende tikkers.  

 

Versterken openbaar vervoer 

In de gemeente Roosendaal willen wij veel nieuwe woningen bouwen op zowel bestaande als nieuwe 

plekken. Dit betekent dat de huidige centrale openbare buslijnen in de gemeente Roosendaal een inhaalslag 

moeten maken, zodat niet alleen de huidige Roosendalers van A naar B kunnen, maar om dat ook mogelijk 

te maken voor de vele Roosendalers die erbij komen als de woningen zijn gebouwd. De nieuwe 

woonlocaties binnen de gemeentegrenzen moeten via de buslijnen verbonden worden aan elkaar en aan het 

centrum zodat er een uitgebreid openbaar vervoerssysteem wordt gecreëerd.  

 

Verkeersveiligheid 

De gemeente Roosendaal kan via het inzetten van beleidsmatige maatregelen de verkeersveiligheid 

aandrijven. Wij zien dit als een relevante taak van de gemeente Roosendaal, zeker ook gelet op de vele 

verkeersongelukken die plaatsvinden binnen de gemeentegrenzen van Roosendaal. In 2020 stond de 

gemeente Roosendaal in de top 5 van meest onveilige verkeersgemeenten in de provincie Noord-Brabant. 

Dit is niet iets wat wij accepteren. Om dit aan te pakken zijn een aantal maatregelen denkbaar. Fiets- en 

voetpaden zijn regelmatig te smal, hetgeen leidt tot onveilige situaties. Wij willen dat de gemeente 

Roosendaal 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. Roosendalers hebben nog te vaak het idee dat 

meldingen van terugkerend te hard en onveilig rijgedrag niet serieus genomen worden. De gemeente 

Roosendaal moet het melden van deze terugkerende incidenten gemakkelijker maken en serieus nemen door 

te handhaven. Voor ons gaat de voorkeur uit naar handhaving in plaats van de aanleg van obstakels of 

drempels. Die maatregelen treffen tenslotte ook alle welwillende verkeersdeelnemers en leiden vaak tot 

meer geluidsoverlast en luchtvervuiling.  
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Economie en werkgelegenheid 

 

De werkgelegenheid moet onzes inziens meegroeien met de groei van de gemeente Roosendaal. Wanneer er 

meer inwoners woonachtig worden in de gemeente Roosendaal, dan groeien de kansen voor de lokale 

economie. Daar willen wij dan ook in investeren. Onze inzet is om van de gemeente Roosendaal een 

aantrekkelijke gemeente te maken voor ondernemers. Dit kunnen wij bereiken door lokaal ondernemerschap 

te stimuleren.  

 

Stimuleren ondernemerschap  

Wij vertrouwen op de eigen kracht van de Roosendalers en willen dan ook ruimte voor ondernemerschap, 

ruimte voor vindingrijkheid en ruimte voor creativiteit bieden. In deze is het relevant dat de gemeente 

Roosendaal een gunstig ondernemersklimaat kent voor zowel startups, nieuwkomers en al gevestigde 

ondernemers. Wij vinden het belangrijk om startende ondernemers zoals startups in de gemeente 

Roosendaal, een gemeente met goed opgeleide Roosendalers, zo goed als mogelijk te ondersteunen. Startups 

dragen bij aan de werkgelegenheid. Elke gecreëerde baan door een startup zorgt voor drie à vijf indirecte 

banen.  

 

De gemeente Roosendaal heeft een goede geografische ligging om het ondernemerschap tot een succes te 

brengen. Wij willen dan ook inzetten op een bloeiende ondernemerscultuur zodat het vestigingsklimaat voor 

ondernemers in de gemeente Roosendaal verbetert. Ondernemers die een duurzame bijdrage leveren binnen 

de gemeentegrenzen zijn meer dan welkom en moeten dan ook door de gemeente Roosendaal ondersteund 

worden in het vestigingsproces. Bijvoorbeeld bij het vinden van een bedrijfsruimte op aantrekkelijke en 

zichtbare plekken in het centrum of door het bieden van een veilige digitale infrastructuur. In deze ligt een 

belangrijke rol voor de gemeente Roosendaal. De gemeente Roosendaal creëert de haalbare 

omstandigheden, zoals een aantrekkelijke omgeving met een goed onderhoudsniveau, een goede 

bereikbaarheid en heldere 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 Roosendaal als geheel, waarbij te allen tijde de focus ligt op kwaliteit. 

 

Innovatie 

In een gemeente die groeit is innovatie essentieel voor het benutten van kansen. In de gemeente Roosendaal 

willen wij innovatieve bedrijven aantrekken die op een gemakkelijke wijze slimme, vernieuwende 

oplossingen aandragen voor tal van lokale vraagstukken. Hierbij kun je denken aan slimme straatverlichting 

die alleen aan gaat als er iemand in de buurt is. Via gebruik van innovatieve technieken kan bijgedragen 

worden aan het versterken van de inspraak van Roosendalers op relevante thema’s in hun wijk of dorp.  

 

Innovatie biedt mogelijkheden voor belangrijke maatschappelijke kwesties, zoals de energietransitie, gezond 

ouder worden, de circulaire economie en toekomstbestendige, duurzame mobiliteit. Bedrijven en 

ondernemers die door innovaties een bijdrage leveren aan oplossingen voor deze kwesties juichen wij toe 

om zich te vestigen binnen de gemeentegrenzen van Roosendaal. Wij zetten ons in op het zoeken naar 

middelen om deze ondernemers te ondersteunen in hun vestigingsprocedure en verdere ontwikkeling.  

 

Werkgelegenheid  

Wie werkt, voelt zich beter. Werk biedt niet alleen bestaanszekerheid, het is ook een belangrijke basis voor 

sociale contacten en individuele ontwikkeling. Iedereen heeft talent en we kunnen meer doen om 

Roosendalers de mogelijkheid te geven hun talent goed te benutten 

 

Dit willen we doen door extra kansen en ondersteuning te bieden aan Roosendalers die op achterstand staan 

doordat ze werkloos zijn. Onze doelstelling is om werkgelegenheid te stimuleren. Om werkgelegenheid te 

stimuleren moet er allereerst een betere aansluiting komen tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Dit kan 

gedaan worden door voorlichtingen te geven of door het aanbieden van maatwerk bij studie- en 

stagebegeleiding. Er ligt in dezen een grote verantwoordelijkheid bij onderwijsinstellingen en werkgevers 
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om dit uit te voeren en bij de gemeente Roosendaal om hieraan een impuls te geven.  

 

Roosendalers met een uitkering willen wij helpen, zodat ze zo snel mogelijk een betaalde baan vinden. De 

gemeente Roosendaal moet de samenwerking en verbinding tussen UWV, WVS, bedrijven en 

uitzendbureaus coördineren. D66 Roosendaal wil via omscholingstrajecten ruimte bieden aan Roosendalers 

met een bijstandsuitkering om een opleiding te volgen of een eigen onderneming op te zetten zonder dat 

daar andere voorbehouden aan zijn verbonden. Het vangnet mag namelijk nooit een belemmering zijn om er 

weer bovenop te komen.   

 

Wij hebben speciale aandacht voor langdurig werklozen, zeker waar dat leidt tot sociaal isolement. We 

verlenen financiële steun aan pilots en onderzoek om te achterhalen welke interventies goed werken. Het 

terugdringen van langdurige werkloosheid door het begeleiden naar (on)betaald werk, moet een belangrijker 

onderdeel worden van afspraken met re-integratiebureaus 
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Roosendaal de sociale gemeente  

 

D66 Roosendaal streeft ernaar om alle Roosendalers de kans te geven om hun talenten te ontdekken, 

optimaal te ontplooien en gezond te leven in een sociale gemeente waar het best mogelijke onderwijs, zorg 

en welzijn wordt aangeboden. Wij willen dat alle Roosendalers binnen de gemeentegrenzen van Roosendaal 

een actief en gezond leven kunnen leiden. Onze ambitie is om de komende vier jaar ervoor te zorgen dat in 

alle wijken en dorpen van de gemeente Roosendaal passende en adequate hulp met begeleiding op maat, met 

goede voorlichting en preventie & toegang tot zorg voor elkaar gekregen wordt.  

 

Onderwijs 

Elk Roosendaalse kind krijgt wat D66 Roosendaal betreft de kans om de eigen dromen waar te maken. 

Ontwikkelen, leren en zich optimaal ontplooien is een onderdeel van het leven en noodzakelijk om meer 

gelijke kansen te creëren in de samenleving. Wij willen af van de negatieve Roosendaalse traditie dat in 

welke wijk en in welk gezin een kind geboren wordt bepaalt wat de verdere levensloop wordt. Wij willen 

achterstanden in het onderwijs aanpakken door kwaliteitsinjecties te doen. Zo willen wij werk maken van 

welzijn, ontwikkeling en optimale ontplooiing van de Roosendaalse kinderen zodat zij in de gemeente 

Roosendaal het best mogelijke onderwijs aangeboden krijgen.  

 

Taalachterstand 

De eerste levensjaren van een kind zijn essentieel in de ontwikkeling. Helaas is het zo dat niet ieder kind van 

thuis uit dezelfde basis mee krijgt. Dit zorgt ervoor dat kansenongelijkheid al begint in de wieg. Binnen de 

gemeentegrenzen van Roosendaal zien wij dat kinderen voordat zij naar de basisschool gaan al een 

taalachterstand hebben. Dit zorgt meteen voor een valse schoolstart voor deze Roosendaalse kinderen.  

 

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat eenmaal begonnen met achterstand het moeilijk blijkt om deze 

later nog in te halen. De impact hiervan draag je je hele leven mee. Dit zorgt ervoor dat er een toename is in 

Roosendalers met een taalachterstand.  Er zijn te veel Roosendalers die niet goed Nederlands spreken, 

onvoldoende kunnen lezen en/of schrijven, of slecht met de computer overweg kunnen. Taalvaardigheid en 

digitale ontwikkeling zijn, zeker in dit huidig sterk gedigitaliseerde tijdperk, essentieel om mee te kunnen 

doen in de samenleving. Wij zullen daarom laaggeletterdheid bestrijden binnen de gemeentegrenzen van 

Roosendaal.  

 

Wij zijn ervan overtuigd dat taalachterstanden het beste zo vroeg mogelijk moeten worden weggewerkt. Een 

achterstand die eenmaal is ontstaan, is lastig in te halen. Daarom willen wij binnen de gemeentegrenzen van 

Roosendaal bij Roosendaalse kinderen bij wie taalachterstanden dreigen te ontstaan extra ondersteuning 

bieden via de voorschool. Daarnaast willen wij dat de gemeente Roosendaal meer initiatieven ondersteunt 

om digitale laaggeletterdheid tegen te gaan. Door samenwerking te promoten tussen scholen, bibliotheken, 

maatschappelijke organisaties, grote boekhandels, het bedrijfsleven en vrijwilligers willen wij veel 

Roosendalers bereiken en de aanpak zo efficiënt mogelijk krijgen.  

 

Voor wat betreft de communicatie willen wij ons ervoor inzetten dat de gemeente Roosendaal begrijpelijk 

en toegankelijk wordt voor alle Roosendalers. Dat wil zeggen dat brieven van de gemeente Roosendaal 

altijd in begrijpelijke taal zijn en dat zaken zo nodig telefonisch extra toegelicht worden als het toch 

onduidelijk blijkt. Voor Roosendalers die niet digitaal vaardig zijn moet persoonlijke hulp geboden worden.  

 

Gelijke kansen 

Kwalitatief goed onderwijs moet toegankelijk zijn voor alle Roosendaalse kinderen. Niet elk Roosendaals 

kind ontwikkelt zich op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. Onderwijs van goede kwaliteit is onderwijs 

dat het beste uit elk Roosendaals kind haalt. D66 Roosendaal wil voorkomen dat een gemiste eerste kans 

ook meteen de laatste kans was. We bieden Roosendaalse kinderen meer kansen om succesvol door te 

stromen. Zo gaat geen talent verloren. Wij beginnen daarmee door erop in te zetten dat elk Roosendaalse 

kind elke dag door de week een rijke en gezonde schooldag krijgt. Niemand kan namelijk leren, zich 
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ontwikkelen en zich optimaal ontplooien als hij/zij met honger in de klas zit. Met een rijke en gezonde 

schooldag krijgen alle Roosendaalse kinderen de mogelijkheid om op school te ontbijten en te lunchen. 

Tevens willen wij verwezenlijken dat er gezonde betaalbare schoolkantines komen met minder fastfood 

opties.  

 

Laptop en vrijwillige ouderbijdrage 

De coronacrisis heeft ons laten zien dat een goed werkende laptop voor ieder kind van groot belang is. De 

realiteit is dat niet alle Roosendaalse ouders een goed werkende laptop voor hun kind of kinderen kunnen 

aanschaffen. Wij willen ons inzetten om samen te werken met de gemeente Roosendaal in samenwerking 

met Roosendaalse onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven om ervoor te zorgen dat iedere leerling of 

student een laptop beschikbaar krijgt voor studiedoeleinden als de ouders dat vanwege financiële redenen 

niet kunnen aanschaffen.  

 

Een gevoelig onderwerp blijft de vrijwillige ouderbijdrage voor veel Roosendaalse ouders en 

onderwijsinstellingen. Wij willen voor elkaar krijgen dat de gemeente Roosendaal er actiever op gaat 

toezien dat het karakter van de vrijwillige bijdrage als echt vrijwillig gewaarborgd is en dat dit nooit een 

reden mag zijn voor uitsluiting van het Roosendaalse kind.  

 

Studenten 

Jongeren hebben binnen de gemeentegrenzen van Roosendaal de mogelijkheid om door te leren in wat het 

beste bij hen past. Het grote aanbod van mbo-opleidingen en de tweejarige praktijkgerichte hbo-opleidingen 

zorgt ervoor dat Roosendaal de potentie heeft om een levendige onderwijsgemeente te worden, waar 

talenten zich kunnen ontplooien en worden ontdekt. Daarvoor is het nodig dat studenten een kamer vinden 

en dat er een breder studieaanbod van mbo- en hbo-opleidingen wordt bewerkstelligd.  

 

Het mag in de gemeente Roosendaal niet zo zijn dat studenten geen kamer vinden, of geen geschikte 

stageplek krijgen. Toch komt dat nog steeds voor, met alle gevolgen van dien. Talenten gaan daardoor 

verloren. Studenten raken achterop in hun opleiding, of missen de werkervaring die ze nodig hebben voor 

een goede start van hun loopbaan. Om het studieklimaat in de gemeente Roosendaal aantrekkelijker te 

maken zetten wij er dan ook op in dat er meer studentenkamers komen, meer stageplekken beschikbaar 

komen en dat het huidige aanbod praktijkgerichte hbo-opleidingen wordt vergroot. Dit zal ervoor zorgen dat 

Roosendaal in de regio West-Brabant een grote onderwijsgemeente wordt met als gevolg dat veel studenten 

hierheen komen.  

 

Dit willen wij bereiken door er allereerst voor te zorgen dat de gemeente Roosendaal in gesprek treedt met 

de onderwijsinstellingen om het aanbod aan opleidingen te vergroten zodat meer studenten in Roosendaal 

gaan studeren. Ten tweede willen wij beleidsmatig ervoor zorgen dat er meer studentenkamers komen zodat 

de studenten zich in de gemeente Roosendaal kunnen vestigen. Zie voor meer informatie over hoe wij dat 

willen doen de hoofdstuk ‘Roosendaal de groeiende gemeente’. Ten derde willen wij bereiken dat de 

gemeente Roosendaal zelf structureel meer stageplaatsen creëert voor alle onderwijsniveaus en actiever een 

verbindende rol speelt tussen de verschillende Roosendaalse onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven.  

 

Een gebrek aan stageplaatsen is niet het enige probleem waar Roosendalers tegenaanlopen, ook 

stagediscriminatie is een groot probleem. Om dit op te lossen is een gerichte ontwikkeling van beleid nodig 

wat voor bewustwording van het probleem zorgt. Een intensieve samenwerking tussen de gemeente 

Roosendaal, de Roosendaalse onderwijsinstellingen en het Roosendaalse bedrijfsleven is noodzakelijk om 

dit samen op te lossen.  
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Zorg en Welzijn 
Wij willen voorkomen dat zorgbehoevenden tussen wal en schip vallen. Wij streven ernaar dat Roosendalers 

zoveel mogelijk zelfstandig verder kunnen, maar erkennen tegelijkertijd dat vele Roosendalers blijvende 

hulp nodig hebben. Ons uitgangspunt is dan ook dat elke Roosendaler de hulp krijgt die nodig is een 

menswaardig bestaan te kunnen leiden.  

 

Gezonde levensstijl 

D66 Roosendaal wil zo vroeg mogelijk beginnen met campagnes over een gezonde levensstijl door in te 

zetten op lokaal beleid dat alcoholgebruik, roken en te veel suiker- en zoutinname doet verminderen. Een 

campagne die door de gemeente Roosendaal beschikbaar gesteld wordt aan de Roosendalers waarin 

toegelicht wordt hoe een gezonde levensstijl doorslaggevend is voor de ontwikkeling. Bijvoorbeeld door in 

te gaan op een breed scala onderwerpen als seksualiteit, seksuele gezondheid, ongewenste zwangerschap, 

seksuele diversiteit, ongezonde voedingspatronen, roken, alcohol- en drugsgebruik.  

 

In de campagne wordt gezond eten, sporten en bewegen centraal gesteld. Als Roosendalers gezond eten, 

sporten en bewegen betekent dit investeren in gezond worden en gezond blijven. Onzes inziens mag de 

gemeente Roosendaal een activerende en verbindende factor spelen in een gezondere levensstijl van de 

Roosendalers. Gezond leven gaat over meer dan alleen gezond eten, sporten en bewegen. Het gaat over 

actief zijn, over meedoen in de samenleving en over het hebben van een sociaal leven met familie en 

vrienden. Dit zorgt voor onderlinge sociale cohesie binnen de gemeentegrenzen van Roosendaal. 

 

Jeugdzorg 

Alle Roosendaalse 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 Roosendaalse 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.  

 

Wij willen dat hulp integraal georganiseerd is. De gemeente Roosendaal stuurt daarom actief aan op 

samenwerking tussen de directbetrokken partijen. 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. Begeleiding en nazorg zijn 

erop gericht om kinderen en ouders in staat te stellen het normale leven zo goed mogelijk weer op te pakken 

 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid 

Voor Roosendalers die het zelf niet redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij willen 

dat deze zorg goed, toegankelijk en cliëntgericht geleverd wordt. Voor ons 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 Roosendaalse 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 Roosendalers. Met 

liefde, dichtbij en vertrouwd. Wij willen dat de gemeente Roosendaal vrijwilligers en mantelzorgers zo goed 

mogelijk ondersteunt om de last van hun belangrijke werk te verlichten. Wij vinden dat Roosendaalse 

ouderen en gehandicapten in staat gesteld moeten worden zo lang mogelijk op prettige wijze thuis te blijven 
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wonen. Om dit mogelijk te maken moeten begeleiding, dagbesteding en de hulp in de huishouding op orde 

zijn. Wij staan positief tegenover het slim gebruiken van nieuwe technologie om mensen langer 

zelfstandigheid en zelfredzaamheid te bieden. De gemeente Roosendaal moet ruimte bieden aan vrijwillige 

experimenten met nieuwe technologieën, bijvoorbeeld in samenwerking met lokale ondernemers.  

 

Wij staan 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. 

 

Sociale integratie 

Wij staan voor een inclusieve Roosendaalse samenleving. Een Roosendaal waarin Roosendalers 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 staan wij 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 zetten wij ons volledig voor in.  
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Armoede 

Wij streven ernaar dat Roosendalers mee kunnen doen, het uitgangspunt van onze visie is om armoede in de 

gemeente Roosendaal aan te pakken. Daarom willen wij dat de gemeente Roosendaal de Roosendalers 

effectief ondersteunt met het vinden van de juiste oplossing. Vele Roosendalers weten niet goed waar, en 

hoe, ze ondersteuning kunnen vragen aan de gemeente, of hoe ze kunnen doorgeven dat de aangeboden hulp 

die niet blijkt te werken, zodat op maat naar oplossingen gezocht wordt.  

 

Visie 

Het belangrijkste doel van het beleid om armoede aan te pakken moet zijn om de oorzaken van armoede te 

vinden, en niet alleen de symptomen te bestrijden. Wij willen snellere hulp bieden bij 

schuldenproblematieken, zodat verslechtering van de situatie wordt voorkomen. Hierbij is het belangrijk dat 

meldingen over armoede gelijk opgepakt worden, omdat veel Roosendalers uit schaamte zichzelf niet 

melden, tot de situatie uitzichtloos is geworden.  

 

Door de coronacrisis vrezen wij dat de al uitzichtloze situaties nog erger zijn geworden. Wij willen de 

oorzaken die armoede en schulden veroorzaken hard bestrijden. De gemeente Roosendaal kan een veel 

grotere rol spelen in het voorkomen van schulden en het helpen van Roosendalers met financiële problemen. 

De gemeente Roosendaal kan bijvoorbeeld schulden kwijtschelden of opkopen, wat ervoor zorgt dat 

gezinnen kunnen overleven en uitzicht krijgen op betere tijden.  

 

Verborgen armoede 

Het is belangrijk om oog te hebben voor verborgen armoede bij Roosendalers. Roosendaalse 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. Wij willen dat Roosendaalse kinderen die opgroeien 

in een gezin met een laag inkomen dezelfde ontwikkelingskansen hebben als andere kinderen. De gemeente 

Roosendaal 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 Roosendaal een rol kan spelen bij voorlichting voor kinderen uit 

Roosendaalse gezinnen die het minder breed hebben, zodat zij niet achterlopen op de leeftijdgenoten.  

 

Kinderarmoede 

Ruim 15% van de Roosendaalse kinderen groeit op in armoede. Dat is gelet op de welvaart in de gemeente 

Roosendaal, een schokkend percentage wat direct omlaag moet en dat kan alleen als er een effectief lokaal 

beleid ontwikkeld wordt. Een lokale beleidsmatige aanpak van armoede onder kinderen ontbreekt namelijk 

in Roosendaal.  

 

Dat willen wij veranderen door de situatie hoog op de politieke agenda te zetten en in samenwerking met 

andere partijen tot concrete voorstellen te komen om kinderarmoede in onze gemeente Roosendaal 

daadwerkelijk aan te pakken. Alle kinderen verdienen in onze ogen een eerlijke kans ongeacht de situatie 

waarin het kind opgroeit.  

 

Kinderen moeten zich onzes inziens geen zorgen hoeven te maken of er voldoende geld is voor de 

dagelijkse zaken zoals eten, studiespullen en kleren. Alle Roosendaalse kinderen moeten gelijke kansen 

krijgen om zichzelf optimaal te kunnen ontwikkelen zonder zorgen. Dit kan alleen bereikt worden door een 

effectief lokaal beleid te ontwikkelen waarin de situatie van het Roosendaalse kind centraal staat.  

 

Voor ons blijft armoedebestrijding en schuldhulp een belangrijk aandachtspunt voor de komende vier jaar. 

Wij willen zoveel mogelijk Roosendalers helpen door het beleid aan te passen en hiermee ervoor te zorgen 

dat uitzichtloze situaties van vele Roosendalers veranderen in hoopvolle uitzichten. 
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Roosendaal de veilige gemeente  

 

Wij ambiëren een gemeente Roosendaal waarin wij ons veilig voelen, een gemeente Roosendaal zonder 

geweld, intimidatie en criminaliteit. Wij vinden dat veiligheid het fundament is van een open en vrije 

samenleving. Zonder veiligheid is er geen vrijheid, democratie of recht. Roosendalers kunnen niet in 

vrijheid keuzes maken als zij niet veilig zijn of zich niet veilig voelen.  

 

Fysieke en digitale veiligheid 

Wij willen dat alle Roosendalers zich vrij kunnen bewegen en in vrijheid keuzes kunnen maken over hoe zij 

hun leven willen vormgeven. Het is niet relevant wat het geslacht, leeftijd, geaardheid, opleidingsniveau of 

afkomst is. Wij zijn allemaal gelijkwaardig, hebben allemaal dezelfde rechten en plichten. Mede daarom 

willen wij investeren in preventie, handhaving in de wijken en het medeverantwoordelijk maken van 

Roosendalers voor het waarborgen van de veiligheid binnen de gemeentegrenzen van Roosendaal.  

 

Actieve rol Roosendalers 

We geven betrokkenen in Roosendaalse wijken en dorpen een actievere rol in ons veiligheidsbelang. We 

maken daarvoor afspraken over hoe een wijk veiliger kan worden gemaakt en voorkomen hiermee dat 

problemen zich herhalen of verplaatsen. Wij stimuleren ontmoetingen in wijken en werken samen aan een 

schoon en verlicht straatbeeld voor het verbeteren van het veiligheidsgevoel. In wijken met lagere veiligheid 

willen wij extra politiecapaciteit inzetten. De politie-inzet moet aangevuld worden met speciale teams op het 

gebied van werk, inkomen, toezicht en handhaving. Juist in kwetsbare wijken moeten we zorgen voor een 

laagdrempelig en zichtbaar lokaal gemeentebestuur.  

 

Wij zijn zeer kritisch ten aanzien van ineffectieve beleidsmaatregelen die onnodige inperkingen 

teweegbrengen van de persoonlijke levenssfeer. Daarom willen wij enkel veiligheidsmaatregelen invoeren 

die ten dienste staan van de vrijheid van alle Roosendalers. Wij kiezen voor effectieve 

veiligheidsmaatregelen in plaats van schijnveiligheid. Wij kiezen op de eerste plaats voor het voorkomen 

van criminaliteit, ook door diepere oorzaken van criminaliteit en overlast te bestrijden.  

 

Jeugdcriminaliteit 

Via persoonsgericht beleid op maat willen wij risicojongeren binnen de gemeentegrenzen van Roosendaal 

ervan weerhouden dat zij het slechte pad op gaan. Dit willen wij doen door een preventieve lokale aanpak te 

ontwikkelen die inzet op gedragsregulering, agressietraining en voorlichting over kansen die het onderwijs 

biedt. Wij richten hiervoor een sociaal netwerk op dat helpt om de risicojongeren op maat te begeleiden. Wij 

willen risicojongeren via het sociale netwerk verbinden aan onder andere sportactiviteiten en kunst die een 

alternatief vormen voor de straatcultuur, drugshandel en intimidatie.  

 

Daarnaast willen wij de rol van de ouders en verzorgers versterken door het bieden van beleidsmatige 

ondersteuning gericht op het oplossen van gezinsproblematieken die ervoor zorgen dat jongeren niet tot de 

risicojongeren-groep gaan behoren. Wij zien namelijk dat te veel Roosendaalse jongeren verzeild raken in 

drugsnetwerken. De verleiding voor de vaak perspectiefloze risicojongeren is simpelweg te groot. Dit ligt 

aan een gebrek aan perspectief, maar ook aan het feit dat er gemakkelijk veel geld mee valt te verdienen. 

Wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat de gemeente Roosendaal er alles aan doet om te voorkomen dat 

risicojongeren zich laten verleiden om de drugscriminaliteit in te gaan. Om dit te doen slagen hebben de 

Roosendaalse risicojongeren een perspectief nodig.  

 

Via voorlichting willen wij duidelijk maken dat het volgen van een opleiding en het daarna vinden van een 

baan altijd een betere keuze is dan het criminele pad op te gaan. Een carrière in de criminele wereld eindigt 

bijna altijd in een slechter leven, door moord of lange celstraffen. Wij willen dat het niet-criminele pad de 

makkelijke en voor de hand liggende keus is voor risicojongeren. Dit moet bereikt worden door de 

risicojongeren zich thuis te laten voelen in de gemeente Roosendaal, zich opgenomen te voelen in de 

maatschappij en een toekomstperspectief te hebben wat ervoor zal zorgen dat het criminele pad niet snel 
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wordt gekozen. Het voorkomen gaat wat D66 Roosendaal betreft hand in hand met repressie. Wij vinden dat 

de gemeente Roosendaal sleutelfiguren in de drugsnetwerken die bekend zijn bij politie en justitie moet 

aanspreken op de gevolgen van hun handelen. Een grotere pakkans draagt namelijk bij aan preventie. Tot 

slot moet de gemeente Roosendaal samenwerken met scholen, bedrijven, wijken en politie om sneller te 

kunnen handelen in het voorkomen van jeugdcriminaliteit.  

 

Voorkomen radicalisering 

Wij willen koste wat het kost voorkomen dat Roosendalers radicaliseren. Dit willen wij bereiken door 

samen met wijkagenten, jongerenmedewerkers, scholen en hulpverleners/begeleiders en religieuze tehuizen 

radicalisering vroegtijdig te signaleren en terug te dringen. Via inzet van een integrale veiligheidsaanpak, 

een preventieprogramma met cultuur en sport en een netwerk van lokale sleutelfiguren willen wij alle 

ondermijningen van onze democratische rechtsstaat vermijden. Wij willen de vrijheden en de open 

samenleving die we hebben koste wat het kost waarborgen.   

 

Digitale veiligheid 

Opgroeien in veiligheid betekent ook dat je je digitaal veilig moet voelen. Zo vindt D66 Roosendaal dat 

iedereen moet kunnen profiteren van het internet, zonder daarbij slachtoffer te worden van digitale 

criminaliteit. Ook willen wij dat zorgvuldig wordt omgegaan met onze gegevens, bijvoorbeeld door de 

gemeente Roosendaal en andere overheidsinstellingen. We kunnen hierbij niet achter de feiten aanlopen, 

terwijl de digitalisering zich verder ontwikkelt. Ook de gemeente Roosendaal maakt steeds vaker gebruik 

van data bij haar taken. Het is van groot belang dat dit op een zorgvuldige wijze gebeurt. Hier hoort bij dat 

we niet willen dat de gemeente Roosendaal ons onnodig in de gaten houdt, bijvoorbeeld via sociale media of 

camera’s. In grote mate draait het waarborgen van digitale veiligheid om kennis, kunde en weerbaarheid. Bij 

de gemeente Roosendaal, maar ook bij Roosendalers zelf. 

 

Cybercriminaliteit is een groot, moeilijk te overzien en grensoverschrijdend probleem. Toch ligt in de 

preventie hiervan volgens ons een rol voor de gemeente Roosendaal. Ten eerste moet de gemeente 

Roosendaal zelf het goede voorbeeld geven, door de eigen cyberveiligheid goed op orde te hebben. 

Daarnaast ligt er een taak voor de gemeente Roosendaal bij het informeren van Roosendalers en 

Roosendaalse 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.  

 

Privacy is namelijk een groot goed. De maatregelen die de gemeente Roosendaal inzet om onze veiligheid te 

waarborgen, moeten wat ons betreft altijd worden afgewogen tegen het belang van privacy. Zo zijn we 

terughoudend in het plaatsen van camera’s. Wanneer deze wel worden geplaatst, wordt geen 

gezichtsherkenningstechnologie gebruikt. Tevens zijn we alert op het oneigenlijk gebruik van algoritmes. 

Mensen die meer afhankelijk zijn van de gemeente Roosendaal, bijvoorbeeld Roosendalers die gebruik 

maken van de bijstandsuitkering, worden veel vaker digitaal gecontroleerd dan andere Roosendalers. Wij 

willen daar zeer terughoudend mee omgaan. In bredere zin willen we dat de gemeente Roosendaal hierop 

een lokale beleidsvisie ontwikkelt die aangeeft hoe we waarborgen dat op een verantwoorde manier met 

persoonsgegevens van Roosendalers wordt omgegaan, via systemen en door medewerkers bij de gemeente 

Roosendaal zelf. Verder pleiten wij voor een onafhankelijke externe Ethische Commissie. De Ethische 

Commissie zal fungeren als klankbord bij de besluitvorming met betrekking tot ethische vraagstukken zoals 

bijvoorbeeld de inzet van nieuwe technologieën of het innovatiever gebruiken van beschikbare data.  
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Criminaliteit en drugsbeleid 
Wij staan voor een veilige woon- en werkomgeving, waar adequaat gereageerd wordt door de gemeente 

Roosendaal op wijken die potentieel onveilig zijn en op Roosendaalse ondernemingen die wet- en 

regelgeving ondermijnen en criminelen die denken vrij spel te hebben. Wij willen georganiseerde 

criminaliteit en ondermijnende criminaliteit, zoals drugshandel en witwassen bestrijden door een betere 

samenwerking met veiligheidsorganisaties en gemeenten in de regio West-Brabant te creëren. Wij zijn er 

voorstander van om softdrugs te legaliseren, zodat Roosendalers de vrijheid hebben om op een veilige 

manier, onder toezicht en met goede voorlichting cannabis te kunnen consumeren, zodat onder andere 

illegale straathandel in het openbaar wordt teruggedrongen.  

 

Afpakken crimineel geld 

Wij willen voorkomen dat de onderwereld naar boven komt via legitieme ondernemingen. In tijden van 

crisis kan het namelijk verleidelijk zijn om geld aan te nemen van criminelen, daarom willen wij een extra 

budget reserveren om Roosendaalse ondernemers ook na de coronacrisis te blijven ondersteunen, als de 

landelijke hulp wegvalt.  

 

Wij zijn er tegen dat vastgoed binnen de gemeentegrenzen van Roosendaal wordt misbruikt door criminelen 

en criminele organisaties. Wij willen dat de gemeente Roosendaal investeert in samenwerking met 

makelaars en lokale ondernemers door een integer-vastgoed convenant op te stellen. In het convenant geven 

de direct betrokken partijen aan samen te werken door het signaleren en terugdringen van verdachte 

praktijken zoals uitbuiting van huurders, mensenhandel en drugslabs in panden.  

 

Crimineel geld moet worden afgepakt van de criminelen en criminele organisaties door het confisqueren en 

door het intrekken van vergunningen of het sluiten van panden. Vanzelfsprekend wordt dit enkel gedaan als 

het noodzakelijk is voor de openbare orde en veiligheid binnen de gemeentegrenzen van Roosendaal.  

 

Drugsbeleid 

De gemeente Roosendaal kent een uitzonderingspositie binnen Nederland. Geen enkele coffeeshop mag zich 

nog vestigen binnen de gemeentegrenzen. Wij hebben begrip voor de achtergrond van dit huidige 

Roosendaalse beleid. De vele drugstoeristen van over de grens die dagelijks de gemeente Roosendaal 

aandeden, staan nog op ieders netvlies. Deze opzichtig zichtbare overlast is grotendeels verdwenen. Helaas 

is daarvoor in de plaats illegale straathandel 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 ons onaanvaardbaar.  

 

Wij willen ten minste één gedoogd en op termijn gelegaliseerd verkooppunt van softdrugs binnen onze 

gemeentegrenzen. 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. Wij willen dat wij als gemeente Roosendaal actief deelnemen aan pilots 

omtrent legale wietteelt. De brandrisico’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.  

 

Wij geloven in een twee ledig lokaal Roosendaals 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 ons betreft zal dit 
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gelegaliseerde verkooppunt 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. 
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Discriminatie en diversiteit 
Wij willen discriminatie binnen de gemeentegrenzen van Roosendaal bestrijden door samen met 

maatschappelijke organisaties, lokale ondernemers, onderwijsinstellingen en de politie te investeren in 

gelijkheid. Wij willen ervoor zorgen dat de gemeente Roosendaal een gemeentelijke organisatie is waarbij 

er ruimte en kansen zijn voor alle Roosendalers om zichzelf optimaal te ontwikkelen en te ontplooien. De 

diversiteit en inclusie van de gemeente Roosendaal moet wat ons betreft duidelijk zichtbaar zijn in het 

publiekelijke domein.  

 

Rechtvaardige behandeling 

Wij streven ernaar dat Roosendaalse ambtenaren, handhavers en politieagenten alle Roosendalers op een 

eerlijke en rechtvaardige wijze behandelen en publiekrechtelijk dienen volgens de geldende wet- en 

regelgeving om gelijke behandeling van alle burgers te waarborgen. Wij ondersteunen initiatieven die de 

Roosendaalse politie en gemeentelijke handhavers met body- en dashcams te werk laat gaan. Hierbij zorgen 

we ervoor dat de privacy van de gebruikers en de betrokken Roosendalers wordt beschermd met 

vastgestelde waarborgen.  

 

Wij willen er daarnaast voor zorgen dat alle Roosendalers in de oververhitte woonsector dezelfde kansen 

krijgen om aan een woning te kunnen komen. Wij willen dan ook discriminerende verzoeken aan makelaars, 

verhuurders en vastgoedbemiddelaars voorkomen en juridisch bestrijden. Dit willen wij bereiken door met 

de vastgoedsector in gesprek te treden en duidelijke afspraken te maken zodat alle Roosendalers op een 

gelijke, eerlijke en rechtvaardige wijze worden behandeld. Vanuit de gemeente Roosendaal kan dit als een 

publiekscampagne worden ingezet om blijvend aandacht te vragen, zodat discriminatie in de woonsector 

wordt teruggedrongen.  

 

Diversiteit en toegankelijkheid 

Wij moedigen diversiteit in de gemeente Roosendaal aan. Diversiteit in gemeentelijke organisaties leidt tot 

betere resultaten, daarom blijven we ons doorlopend inzetten voor een inclusief werving- en selectiebeleid. 

Wij maken ons hard voor een representatief gemeentelijk bestuur, dat is wat ons betreft breder dan de 

man/vrouw dimensie. Wij zetten ons in om een veilige en inclusieve werkplek te bereiken. 

 

Wij willen daarnaast dat publiekelijke gebouwen en ruimtes, zoals parken en pleinen, beter toegankelijk en 

veiliger zijn ingericht dan nu het geval is. Roosendalers met een beperking moeten zonder extra 

inspanningen de ingang en vluchtroutes van een publiek gebouw kunnen gebruiken. In de binnenstad 

moeten er voldoende veilige oversteekplaatsen en tijd zijn om te kunnen oversteken.  
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Roosendaal de groene en dynamische gemeente 

 
De groene gemeente 

 

Wij ambiëren een duurzame gemeente Roosendaal, een gemeente die groen is, zodat onze kinderen en wij in 

een gezond Roosendaal kunnen leven, studeren en werken. Een gemeente Roosendaal met overal gezonde 

lucht met veel bomen en planten zodat ook voor onze dieren een gezonde leefomgeving wordt gecreëerd. 

Om dit te bereiken vraagt dit om de nodige beleidsmatige wijzigingen door te voeren zoals een lokaal 

Roosendaals energiesysteem waarbij maximaal gebruik gemaakt wordt van opgewekte hernieuwbare 

energie uit onder andere zonnepanelen en windmolens.  

 

Groene wijkraden 

Wij willen dat alle Roosendalers mee kunnen doen met het verduurzamen, dit staat los van inkomen of 

vermogen. De gemeente Roosendaal heeft hierin een coördinerende en leidende rol zodat heldere doelen 

worden gesteld en lokale initiatieven worden gesteund. Wij willen ervoor zorgen dat de komende jaren vele 

duizenden woningen van Roosendalers met een laag inkomen worden verduurzaamd zodat ook zij profiteren 

van lagere energierekeningen. Dit doen we in samenwerking met de lokale en regionale wooncorporaties 

door ons te richten op woningen van Roosendalers met de laagste inkomens met een laag energielabel. Wij 

hebben de ambitie om innovatieve technieken in te brengen door als het mogelijk is ervoor te zorgen dat 

Roosendalers gasvrij wonen door warmtepompen en warmtenetten te gebruiken. Om dit te bereiken 

onderzoeken wij innovatieve en schone oplossingen zoals riothermie, aquathermie en aardwarmte. Wij 

willen te allen tijde ervoor zorgen dat klimaatwinst wordt geboekt door CO2-emissies te reduceren. 

 

Wij streven ernaar dat de gemeente Roosendaal de Roosendalers bijstaat in de strijd tegen 

klimaatverandering. De gemeente Roosendaal moet dit doen door goed te luisteren naar de zorgen van de 

burgers, te helpen met gerichte oplossingen voor de specifieke situaties en te coördineren door Roosendalers 

mee te laten praten, mee te laten beslissen en mee te laten profiteren in positieve acties in hun wijk. Dit kan 

gedaan worden door groene wijkraden op te richten. De bewoners nemen zitting in de groene wijkraden en 

vinden samen met het gemeentebestuur gerichte klimaat- en energievriendelijke oplossingen. De groene 

wijkraden zorgen voor een betere informatievoorziening door Roosendalers te stimuleren de noodzakelijke 

stappen te zetten om te verduurzamen wat leidt tot een gezonder binnenmilieu en besparing op de 

energierekening met hoger comfort.  

 

Zo willen wij ervoor zorgen dat alle wijken en dorpen van de gemeente Roosendaal vertegenwoordigers 

hebben in de groene wijkraden zodat samen een gemeente Roosendaal wordt gebouwd waar we zuinig 

omgaan met energie. Door juist van onderaf te werken vergroten we het draagvlak. Door juist de voorkeur te 

geven aan in de gemeente Roosendaal ruimtelijk inpasbare oplossingen waar Roosendalers zeggenschap 

over hebben, zoals zonnepanalen op daken en winderenergie op bedrijventerreinen, creëren wij een groene 

gemeente Roosendaal. Een gemeente Roosendaal waar het besef en bewustzijn over de aanpak van het 

energievraagstuk aanwezig is bij het Roosendaalse volk. De gemeente Roosendaal geeft vanzelfsprekend 

zelf het goede voorbeeld door alle gebouwen die in eigendom zijn te voorzien van zonnepanelen en 

vergroening.  

 

Gezonde leefomgeving 

Wij willen dat alle Roosendalers gezonde lucht kunnen inademen. Op elke plek en op elk moment binnen de 

gemeentegrenzen van Roosendaal. Door te veel roet en fijnstof is de lucht in onze gemeente nu nog niet op 

elke plek gezond genoeg. Dat maakt mensen ziek. Eén op de acht Nederlanders sterft vroegtijdig aan de 

gevolgen van luchtvervuiling. Kinderen, ouderen en mensen in steden zijn extra kwetsbaar. Ook in de 

gemeente Roosendaal moet de luchtkwaliteit worden verbeterd. Om dit te bereiken willen wij onderzoeken 

of voertuigen met een dieselmotor op termijn uit de drukst bewoonde delen van onze gemeente geweerd 

moeten worden. Hiermee willen wij als effect en noodzaak aantoonbaar zijn de belangrijkste veroorzakers 
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van luchtvervuiling door roet binnen het bebouwd gebied weren. Het is niet ons doel om automobiliteiten te 

hinderen, wij willen slechts schone lucht voor alle Roosendalers waarborgen.  

 

Daarnaast willen wij dat bij aanbesteding voor openbaar vervoer duurzaamheid een grotere rol gaat spelen. 

Geen diesel maar elektrisch, waterstof of hernieuwbare biobrandstof moet de norm worden. 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 Roosendaal de aanleg van voldoende laadpalen te stimuleren. 

Uiteraard leveren deze laadpalen uitsluitend écht groene stroom. De eigen voertuigen van de gemeente 

Roosendaal moeten ook verduurzamen. Bij vervanging moet indien mogelijk gekozen worden voor een 

duurzaam alternatief. 

 

Meer groen 

Roosendalers willen graag wandelen, sporten, fietsen of picknicken in het groen. Hoe fijn dat is, hebben we 

tijdens de Coronacrisis allemaal extra goed ervaren. Wij willen daarom meer groen binnen de 

gemeentegrenzen van Roosendaal. Alle Roosendalers moeten op maximaal 500 meter van zijn of haar huis 

groen kunnen vinden om te recreëren. Een gezonde natuur vormt de basis voor een gezonde gemeente. 

Bomen zorgen voor schonere lucht, bijen bestuiven bloemen, vleermuizen eten muggen en groen is 

aantoonbaar goed voor ons welzijn. Wij hebben de natuur en bomen in onze gemeente dus heel hard nodig. 

 

Natuur en bomen mogen dan ook niet verdwijnen uit de gemeente Roosendaal. Wanneer dit 

noodzakelijkerwijs toch gebeurt moet elders even veel grond voor natuur ingericht worden en een gelijk 

aantal bomen geplant worden. Wij willen dat de meest grijze straten en pleinen in de gemeente Roosendaal 

vergroenen door bomen te planten en parken in te richten. Er moet kritisch onderzoek gedaan worden naar 

een evenwichtige aanplant-beleid van openbaar groen binnen de gemeentegrenzen zodat vogels, bijen, 

vlinders en andere dieren voldoende ruimte en leefgebied krijgen, ook in bebouwd gebied.  

 

Afvalbeleid 

Wij zien afval als een grondstof. Wij willen zo weinig mogelijk weggooien en zoveel mogelijk 

hergebruiken. Zo maken we onze economie afvalvrij, gebruiken we minder nieuwe grondstoffen en hoeven 

we minder afval te verbranden. Dit staat bekend als circulaire economie. In een wereld waar grondstoffen 

alsmaar schaarser worden is een circulaire economie noodzakelijk om ook in de toekomst te kunnen leven 

zoals we gewend zijn. Om dit te bereiken willen wij dat de gemeente Roosendaal zo veel mogelijk doet om 

te voorkomen dat herbruikbare materialen in de verbrandingsoven verdwijnen.  

 

Wij streven er ook naar dat zwerfvuil, overvolle containers en plastic afval met kroonringen aan 

lantaarnpalen die het straatbeeld overheersen wordt aangepakt. De gemeente Roosendaal moet onzes inziens 

schoner worden door op een laagdrempelige en efficiënte wijze de verzameling van afval te coördineren. 

Wij willen meer geld uittrekken om de gemeente Roosendaal schoner te krijgen. Hiermee kunnen wij meer 

vuilniswagens laten rijden die vaker afval en vuilniscontainers legen met als gevolg dat het straatbeeld 

verbetert. Wij willen daarnaast meer ondergrondse afvalcontainers waar Roosendalers zelf hun afval kunnen 

weggooien. Dit voorkomt veel zwerfaval. Tegelijkertijd willen wij met een lokale campagne Roosendalers 

stimuleren om beter om te gaan met hun afval.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ambitie en visie voor de gemeente Roosendaal – vooruitgang voor alle Roosendalers 

  Verkiezingsprogramma 2022- 2026 D66 Roosendaal  25 

De dynamische gemeente 

 

De komende vier jaar willen wij ons inzetten om de gemeente Roosendaal levendiger te maken en te 

veranderen in een gemeente die bruist. De gemeente Roosendaal moet een aantrekkelijke plek worden die 

uitnodigt tot ontmoeting, tot inspiratie, tot ontplooiing, tot dialoog, tot ondernemerschap en tot voldoende 

activiteiten, een goed uitgaansleven en andere culturele initiatieven die Roosendaal laten bruisen. Wij willen 

daarnaast de winkelleegstand in de binnenstad aanpakken zodat een florerende binnenstad kan worden 

bereikt. Ons uitgangspunt is om een goede balans te vinden tussen wonen, werken en vermaak zodat alle 

Roosendalers zich thuis voelen in de gemeente Roosendaal en waar mensen graag naartoe komen.  

 

Cultuur 

Cultuur bepaalt het gezicht van de gemeente Roosendaal. Cultuur heeft niet alleen invloed op hoe 

Roosendalers in de gemeente Roosendaal met elkaar omgaan, met de sociale samenhang, maar het maakt de 

gemeente Roosendaal ook aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te ondernemen of van buitenaf te 

bezoeken. Ook culturele evenementen en festivals geven sfeer aan de gemeente en kunnen zelfs voor 

landelijke bekendheid zorgen.  

 

Door cultuurbeleid gericht in te zetten kan de gemeente Roosendaal een eigen cultureel profiel creëren, een 

uithangbord voor onze gemeente. Cultuur is ook een investering in mensen. Cultuur spreekt tot de 

verbeelding en prikkelt mensen om kritisch na te denken. Wij maken 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 Roosendaal. 

 

Wij pleiten voor een kwalitatief en divers cultureel aanbod, waarin het culturele profiel van de gemeente 

Roosendaal duidelijk naar voren komt. Centraal staat daarin dat de gemeente Roosendaal keuzes moet 

maken. 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. 

Door samen te werken met onze buurgemeenten en andere lokale en provinciale overheden kunnen we ons 

cultuurbeleid op elkaar afstemmen en elkaar aanvullen. Op die manier versterken geldstromen elkaar 

mogelijk ook en kan het cultuuraanbod beter aansluiten op de vraag van de inwoners.  

 

Evenementen 

Na de corona-uitbraak is duidelijk gebleken hoeveel behoefte Nederlanders hebben aan evenementen en 

festivals. Zowel jongeren als ouderen voelen zich aangesproken door de sfeer en het aanbod van muziek, 

dans en optredens. Voor veel kunstenaars en artiesten zijn evenementen en 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.  

 

Wij vinden het daarom belangrijk dat evenementen en festivals ook in de gemeente Roosendaal de 

noodzakelijke ruimte en gemeentelijke ondersteuning krijgen. Een evenement waar zoveel Roosendalers 

samenkomen, is goed voor een gemeente, voor kunstenaars én voor de inwoners, vanzelfsprekend in 

overeenstemming met de geldende coronamaatregelen. Het evenement of festival moet wel een divers 

aanbod hebben dat verschillende Roosendaalse doelgroepen en leeftijden bereikt.  

 

Een groot evenementen- en festivalaanbod biedt kansen voor de gemeente Roosendaal. Het maakt een 

gemeente aantrekkelijker en bovendien neemt het belang van de creatieve economie steeds verder toe, wat 

een rol kan spelen in het divers houden van onze arbeidsmarkt. Wij pleiten er dan ook voor om te investeren 

in de evenementenbranche zodat het aanbod van activiteiten in de Roosendaalse gemeente een impuls krijgt. 

Daarbij moet duurzaamheid niet worden vergeten. Alle evenementenlocaties moeten duurzaam ingericht 

worden. 
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Horeca 

Roosendaalse restaurants, winkels en cafés leveren een onmisbare bijdrage aan het levendig worden van de 

gemeente Roosendaal. Ze bieden een plek voor ontmoeting en culturele verrijking onder de Roosendaalse 

inwoners. Dat moeten wij koesteren. Wij willen voor de Roosendaalse horecasector versoepelingen in lokaal 

beleid teweegbrengen zodat zij, die hevig onder druk hebben gestaan vanwege corona, een reëel toekomst- 

perspectief krijgen. 

 

Wij willen binnen de gemeentebegroting voldoende middelen vrij maken om Roosendaalse restaurants, 

winkels en café-eigenaren financieel noodzakelijk te steunen als zij op omvallen staan. In zulke gevallen 

zetten wij ons in, zodat de gemeente Roosendaal noodzakelijke financiële ondersteuning biedt om zodoende 

tijdelijk een duwtje in de rug te geven. Daarna zou een horecaondernemer in de regel op eigen kracht verder 

moeten kunnen. Hiervoor willen wij ons inzetten, omdat wij niemand laten vallen. 

 

Leegstand 

Bruisende winkelstraten zorgen voor belevenis, zorgen voor economische groei en zijn een ontmoetings- en 

verblijfsplek. Leegstand in de binnenstad en in wijkcentrums helpt dan niet om levendigheid uit te stralen 

van een gezonde en financieel bloeiende gemeente. Wij streven dan ook naar een leegstandsregister in de 

gemeente Roosendaal waarbij eigenaren de plicht hebben leegstand te melden om vervolgens proactief te 

zoeken naar een nieuwe gebruiker.  

 

Wij willen door middel van betere samenwerking tussen de gemeente Roosendaal, winkeliers en andere 

betrokkenen lokaal beleid ontwikkelen om leegstand aan te pakken. Wij willen leegstaande winkelpanden 

ombouwen tot horeca, bedrijfsverzamelgebouwen of culturele plekken zodat een andere invulling tot 

levendigheid leidt. Hiermee willen wij het winkelaanbod versterken.  

 

Het winkelaanbod kan alleen versterkt worden als lokaal beleid is afgestemd met winkeliers zodat 

gelanceerde gemeentelijke plannen daadwerkelijk efficiënt worden. Om de winkeliers eerder bij de lokale 

gemeentelijke planvorming te betrekken wordt hiermee in een vroeger stadium de haalbaarheid van een plan 

inzichtelijk. Veel Roosendaalse winkeliers hebben geweldige voorstellen voor de binnenstad, voor de 

aanpak van leegstand en voor de bereikbaarheid. Wij vinden dat de gemeente Roosendaal ruimte moet 

bieden aan deze voorstellen en waar nodig moet ondersteunen.   
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Roosendaal de bestuurlijk transparante, toegankelijke en dienende 
gemeente  
 

Wij willen de Roosendaalse burgers dichter bij het gemeentebestuur brengen. Vernieuwing van het 

bestuurlijke proces is van essentieel belang om de democratie te waarborgen. Wat voor democratie hebben 

wij in de gemeente Roosendaal als de Roosendalers niet weten wat het gemeentebestuur doet en niet weten 

wat de indringende keuzes voor gevolgen met zich mee brengen voor hun dagelijkse leven? Onze inzet is 

dan ook om voor de komende gemeenteraadsperiode van 2022-2026 te investeren in de transparantie, de 

communicatie en de toegankelijkheid, zodat het gemeentebestuur doet wat het moet doen, namelijk het 

optimaal bestuurlijk dienen van alle Roosendalers. Dat kan alleen als de Roosendalers het gemeentebestuur 

beter kunnen controleren door meer en dichterbij betrokken te raken bij de politieke macht, die nu nog is 

voorbehouden aan een te kleine groep Roosendalers.  

 

De bestuurlijk transparante gemeente 

Wij staan voor een gemeente Roosendaal met actief burgerschap, waar Roosendalers kunnen meedenken, 

meedoen en meebeslissen. Wij willen dat de Roosendalers meedoen om bij te dragen aan het bestuurlijk 

proces. De komende vier jaar worden belangrijke onderwerpen behandeld die grote uitdagingen meebrengen 

en waar indringende keuzes gemaakt worden. Wij willen ons ervoor inzetten dat deze keuzes niet alleen 

worden gemaakt door ambtenaren en wethouders, maar met invloed van alle Roosendalers. Dit kan alleen 

gedaan worden als het gemeentebestuur transparanter wordt. Het gemeentebestuur heeft namelijk de 

verantwoordelijkheid om alle Roosendalers te betrekken in het keuzeproces. Wij willen dat de gemeente 

Roosendaal transparant is over de mate van invloed die de insprekende Roosendalers hebben op een plan. 

Aan het slot van het besluitvormingsproces moet de gemeente Roosendaal duidelijk toelichten waarom 

suggesties van Roosendalers wel of niet zijn overgenomen. 

 

Heldere procedures en minder regels 

De gemeente Roosendaal kan transparanter gemaakt worden met heldere procedures en minder regels. Een 

goed gemeentebestuur is in onze visie transparant en controleerbaar. Bij politieke macht hoort immers 

tegenmacht. Hier staan wij voor. Controle wordt niet alleen uitgevoerd door de gemeenteraad, maar ook 

door de media en burgers, individueel of in collectieve initiatieven. Om Roosendalers in staat te stellen het 

gemeentebestuur te controleren, moet de gemeente Roosendaal in begrijpelijk Nederlands communiceren. 

Bij communicatie met specifieke doelgroepen dient de gemeente Roosendaal zicht pragmatisch op te stellen. 

Soms kan het beter zijn communicatie naar deze doelgroepen ook in andere talen dan het Nederlands aan te 

bieden. Wij willen innovatieve bestuursprocessen invoeren zodat het gemeentebestuur gemakkelijker 

gecontroleerd kan worden door de Roosendalers. Dit kan gedaan worden door meer te investeren in lokale 

journalistiek zodat de onafhankelijkheid van de journalistiek in hun controlerende functie wordt versterkt.  

 

Een bestuurlijk transparant gemeentebestuur dient ook integer te zijn. Integriteit is voor ons 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 zich 

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 Roosendaal zijn klokkenluiders essentieel om deze misstanden in 

de openbaarheid te brengen en aan de kaak te stellen. Wij zijn 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. Wij 

willen dat er altijd aangifte wordt gedaan bij de politie en dat de gemeente indien noodzakelijk zorgt voor 
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beveiliging. Wij zijn voor streng en effectief optreden tegen ondermijnende criminaliteit door criminele 

organisaties. 

 

De bestuurlijk toegankelijke en dienende gemeente 
Het is van groot belang dat Roosendalers kunnen meebeslissen over de indringende keuzes waar het 

gemeentebestuur voor staat. De belangrijkste vraag moet steeds zijn: ‘Wat betekent dit voorstel voor de 

Roosendalers in hun dagelijkse leven, in hun directe omgeving?’  

 

14 wijkraden 

Wij willen de gemeente Roosendaal toegankelijker maken zodat het alle Roosendalers optimaal bestuurlijk 

dient. Dit willen wij voor elkaar krijgen door Roosendalers direct te betrekken bij de actuele politieke 

gebeurtenissen. Wij willen dat Roosendalers dichter bij de politiek staan en dat kan alleen voor elkaar 

gekregen worden als er wijkraden komen. De Roosendalers woonachtig in de wijken weten beter dan wie 

dan ook wat er speelt en wat er nodig is voor hun wijken. Wij hebben in de gemeente Roosendaal 14 

gebieden, met inbegrip van 5 dorpen, deze 14 gebieden moeten door de oprichting van 14 wijkraden directer 

bij de lokale politiek en gemeentebestuur betrokken worden. Wij zullen ons dan ook inzetten om de 14 

wijkraden te laten oprichten in de gemeente Roosendaal. De wijkraden zijn een verbindende factor binnen 

een wijk en zorgen voor een steviger contact tussen de gemeente Roosendaal en allen die bij de wijk 

betrokken zijn. In de wijkraden gaan wijkinwoners, buurtnetwerken, ondernemers, maatschappelijke 

organisaties en andere betrokkenen met elkaar in gesprek en aan de slag met belangrijke onderwerpen. Zoals 

bijvoorbeeld het realiseren van meer groen in een wijk.  

 

Wij willen dan ook de komende gemeenteraadsperiode aan de slag met de oprichting van de 14 

Roosendaalse wijkraden.  Hiermee leggen we meer invloed bij de wijken en haar bewoners. Wij willen 

bereiken dat zoveel mogelijk Roosendalers kunnen mee praten en beslissen over hun eigen wijk. De lokale 

wetgeving dient versimpelt te worden zodat alle Roosendalers actief in de wijkraden kunnen meedenken en 

beslissen. Hiervoor dient geïnvesteerd te worden in een bestuursmodel voor de 14 wijkraden waardoor de 

wijk echt aan zet is. De wijkraden moeten in het bestuursmodel de mogelijkheid krijgen om zelf direct 

lokale voorstellen voor te leggen aan de gemeenteraad. Daarvoor moet de gemeenteraad beleidsmatig een 

nieuw raadsinstrument ontwikkelen, zodat daadwerkelijk aan de slag wordt gegaan met initiatieven van de 

wijkraden. Per wijk wordt naar ratio van de hoeveelheid inwoners bepaald uit hoeveel leden de wijkraad zal 

bestaan. Voor de 14 wijkraden moeten er in elke wijk ook een wijkraadontmoetingsplek beschikbaar gesteld 

worden. Deze wijkraadontmoetingsplek heeft een publiekelijke functie zodat de inwoners van de wijken 

vooral zelf inspraak kunnen gegeven aan de vergaderingen en initiatieven en zich meer dan welkom voelen 

om hieraan deel te nemen.  

 

Hiermee willen wij bereiken dat de Roosendalers meer te zeggen krijgen over aanpassingen en 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 wijkinwoners wordt 

overgedragen. Bij het volledig overnemen van het onderhoud door wijkinwoners, wordt ook het budget aan 

hen overgedragen zodat zij volledige vrijheid hebben bij het naar eigen inzicht invullen van het groen. Wij 

willen de wijkinwoners 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 wijkinwoners 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 

Roosendaal in heldere uitleg over de regels en kaders waaraan deze raadsvoorstellen moeten voldoen.  

 

Communicatie 

Te vaak hebben wij vernomen dat de gemeente Roosendaal niet reageert op mails, op digitaal ingevulde 

formulieren of op andere initiatieven van Roosendalers. De gemeente Roosendaal is er voor haar inwoners, 

de Roosendalers. Daarom hebben onze Roosendalers het recht op goede dienstverlening. Roosendalers en 

lokale ondernemers binnen onze gemeente Roosendaal moeten goed en snel geholpen worden.  
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Wij willen dat de gemeente Roosendaal op helder gecommuniceerde momenten ook buiten gangbare 

kantooruren bereikbaar is. Wij willen dat de gemeente Roosendaal 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. 

 

Burgerparticipatie 

De invoering van wijkraden biedt een solide platform voor actieve burgerparticipatie in alle wijken, maar 

juist wanneer plannen of initiatieven heel dichtbij komen, moeten Roosendalers er op kunnen rekenen dat zij 

op tijd en actief betrokken worden.  

 

Het actief betrekken van inwoners bij veranderingen in hun woonomgeving betekent dat D66 Roosendaal in 

wil zetten op een transitie van informatie naar participatie. Wanneer het wegdek in de straat vernieuwd gaat 

worden, het plantsoen aangepast wordt of een nieuwbouwontwikkeling op stapel staat, vindt D66 

Roosendaal het vanzelfsprekend dat directe omwonenden een plaats aan tafel krijgen en mee mogen 

beslissen over de ontwikkelingen die een directe impact hebben op hun leefomgeving. 

 

Hierbij is het uitgangspunt dat we altijd streven naar passende en inclusieve participatie. Dat betekent dat 

het vooraf glashelder moet zijn waarover meebeslist kan worden, hoeveel ruimte bestaat voor nieuwe 

inbreng en dat de vorm, toonzetting en plaats van participatiebijeenkomsten (online of offline) passend en 

uitnodigend zijn voor alle buurtbewoners.  

 

Voor D66 Roosendaal maakt het inrichten van een goed systeem voor inclusieve burgerparticipatie bij 

initiatieven in de eigen straat of buurt een integraal onderdeel uit van de aanstaande invoering van de 

Omgevingswet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


