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Beste inwoner van de gemeente Roosendaal,

Wat wonen we samen toch in een fantastische gemeente! Een gemeente 
die naast de stad Roosendaal wordt vormgegeven door fijne karakteristieke 
dorpen. Als geboren en getogen Roosendaalse ben ik onwijs trots op ons 
Roosendaal. Ook al zijn wij Roosendalers erg bescheiden, ik denk dat we kunnen 
stellen dat onze gemeente veel kwaliteiten en mogelijkheden heeft. Er liggen 
daarnaast ook veel kansen om onze mooie gemeente verder te laten floreren. 
Als Roosendaalse VVD willen we al die kansen pakken. Dag in, dag uit, zetten 
wij ons als lokale VVD politici in om onze gemeente nog mooier, veiliger en 
leefbaarder te maken. Wij willen dat onze gemeente een fijne plek is én blijft, 
waar u veilig bent én zich veilig voelt . Met andere woorden: een gemeente waar 
u prettig kunt wonen, werken en ontspannen. Bij de Roosendaalse VVD kunt u 
er als inwoner op vertrouwen dat wij voor realistische en uitvoerbare plannen 
gaan om Roosendaal te laten opbloeien en dat wij verantwoordelijkheid zullen 
nemen waar dat moet.  

In ons programma staan de plannen en onze visie die wij als Roosendaalse 
VVD de komende jaren willen gaan uitvoeren. Er staat beschreven hoe wij voor 
de stad Roosendaal en haar mooie dorpen Wouw, Wouwse Plantage, Heerle, 
Nispen en Moerstraten onze ambities willen waarmaken.

Roosendaal blijft goed, wordt beter.

Met liberale groet, 
Sanneke Vermeulen
Lijsttrekker Roosendaalse VVD 2022-2026

Voorwoord
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Roosendaal is een gemeente om van te houden! Jij woont in deze 
fantastische stad of in een van de dorpen met volop kansen. Dag in, 
dag uit zetten onze lokale politici zich in om deze plek nog mooier 
te maken. De gemeente wordt bestuurd door gemeenteraadsleden, 
wethouders en de burgemeester. Op woensdag 16 maart 2022 zijn er 
gemeenteraadsverkiezingen. Dan is het aan jou om te bepalen wie er 
in de gemeenteraad mag plaatsnemen om jouw geluid te laten horen.

In de afgelopen vier jaar hebben we laten zien dat de VVD het 
verschil maakt voor onze mooie stad en laten horen hoe wij de 
toekomst van onze mooie gemeente Roosendaal  voor ons zien. 
In dit verkiezingsprogramma kun je per onderwerp lezen wat de 
Roosendaalse VVD hiervan vindt. In de kern staat de Roosendaalse 
VVD voor het volgende verhaal.

Goed en betaalbaar wonen
Of je nu alleen woont in de Kortendijk, samenwoont met je partner in Nispen of 
met kinderen een huis met tuin hebt in de Wouw: de woningnood in Roosendaal 
is hoog en het einde hiervan lijkt nog niet in zicht. Als Roosendaalse VVD willen 
wij dat er voldoende nieuwe huizen bijgebouwd gaan worden zodat  iedereen 
betaalbaar in onze gemeente kan (blijven) wonen. We geven voorrang aan 
betaalbare koop- en huurwoningen. Wij vinden het belangrijk dat bij het 
zoeken naar geschikte woningbouwlocaties ook nadrukkelijk dient te worden 
gekeken naar uitbreiding van de dorpen. Ook zijn wij van mening dat de sociale 
woningbouw op een eerlijke manier wordt verdeeld onder buurten, wijken en 
dorpen.

Een bloeiende lokale economie
De Roosendaalse VVD wil dat er in de gemeente Roosendaal meer banen 
bijkomen. Want een baan is zoveel meer dan een inkomen. Het is het gevoel 
dat je bijdraagt aan de samenleving en het zorgt voor contact  met collega’s. 
Daarom willen wij dat iedereen in Roosendaal mee kan doen. Ondernemers 
horen voldoende ruimte te krijgen om aan de slag te kunnen. Juist de lokale 
bedrijven hebben een moeilijke tijd achter de rug. We willen niet dat zij van 
het kastje naar de muur worden gestuurd. We geven hen snel en duidelijk 
antwoord op vragen en denken mee over de beste oplossing.

Inleiding
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Slim en duurzaam groen
Als het gaat om energie moet de gemeente Roosendaal verder verduurzamen. 
Steeds meer daken worden voorzien van zonnepanelen en zonneparken 
verschijnen in ons landschap. Dat vraagt om verstandige keuzes. De 
Roosendaalse VVD wil dat verduurzaming betaalbaar blijft voor gewone gezinnen 
en ondernemers. Verrommeling van het landschap willen wij tegengaan en 
draagvlak onder onze dorps -en stadsgenoten is erg belangrijk. Zo zorgen we 
ervoor dat we klaar zijn voor de toekomst en onze stad schoon en leefbaar 
houden.

Een gemeente die klaar staat voor de inwoners
De VVD wil een gemeente die werkt voor jou. Die transparant is, tijdig 
informeert en vooral goed luistert naar de inwoners. Die respectvol omgaat 
met alle betrokken partijen. Roosendaal biedt een prettige woonomgeving die 
veilig is,  met  genoeg groen en voorzieningen in de buurt. Een gemeente die 
regelt dat de straten schoon  zijn en zonder wateroverlast, waar kinderen veilig 
naar school kunnen en waar je dichtbij huis op liefdevolle zorg kunt rekenen. 
Dat onze gemeente een fijne plek wordt en blijft waar jij prettig kunt wonen, 
werken en leven.

Een veilig buurt en thuis
In de gemeente Roosendaal willen wij dat je prettig kunt leven. Dit betekent 
aandacht voor een groene omgeving en voldoende mogelijkheden om je vrije 
tijd te besteden, bijvoorbeeld in en rondom Leisurepark Roosendaal (voorheen 
de Stok). En prettig leven betekent óók veilig leven. Als VVD maken we 
verkeersituaties in onze gemeente veilig voor voetganger, fietser en automobilist 
en zorgen we voor een soepele doorstroming. Zo komen we veilig en op tijd 
aan op school, bij familie of op een andere bestemming. 

Verstandige financiële keuzes
Als de gemeente meer uitgeeft dan er binnenkomt ontstaan er op enig moment 
problemen. Daarom letten we goed op onze gemeentelijke schatkist. We 
houden de lokale lasten laag door de gemeentelijke taken op een zuinige, 
maar effectieve manier uit te voeren. En als de gemeente geld overhoudt, 
zorgen we dat dit terecht komt bij onze inwoners en ondernemers. Zo houden 
we het leven in de gemeente Roosendaal voor iedereen betaalbaar.

De Roosendaalse VVD is voor jou goed bereikbaar. Mocht je over dit programma 
iets met ons willen delen of heb je vragen, dan kun je via onze social media 
(Facebookpagina of Instagram) contact met ons opnemen.
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1.1 Waar je goed en betaalbaar kunt wonen

Een huis is een thuis. De plek waar je je veilig en prettig wilt voelen. Daarom 
is het belangrijk dat  iedereen een passende woning kan vinden. De benodigde 
ruimte voor onder meer wonen, werken, recreatie, energieopwekking moet 
zorgvuldig en in overleg met de inwoners worden vastgelegd. De binnenstad 
moet een complete, groene, gezonde, gezellige, gemoedelijke, gemakkelijke 
en aantrekkelijke binnenstad zijn voor alle inwoners en bezoekers van 
Roosendaal. Als onderdeel van de Brabantse stedenrij zal overloop uit de 
Randstad opgevangen kunnen (moeten) worden. Daarnaast spelen leefbaarheid 
en duurzaamheid van de woningvoorraad een rol. Wonen binnen de cityring 
moet bevorderd worden; met handhaving van commerciële functies op de 
begane grond. Dit draagt bij aan de gewenste levendigheid van het centrum.
Met name de huidige tekorten moeten in kaart worden gebracht en drastisch 
versneld worden ingevuld. De regie daarvoor ligt bij de gemeente op het gebied 
van differentiatie in kwaliteit, kwantiteit, doelgroepen (jongeren, senioren en 
middengroepen), huur, koop, binnenstedelijk, maar mogelijk ook daarbuiten.

• De gemeente voert de regie bij het uitvoeren van de woonagenda om de 
juiste balans (kwaliteit, aantallen, differentiatie) aan te brengen. 

• De woonprojecten die op de rol staan moeten met verve worden 
ontwikkeld: Stadsoevers, Groot-Mariadal, Dr. Braberstraat, Stationsgebied.  

• Er komt een portefeuillehouder ruimtelijke ontwikkeling en wonen. 

• Er komt een functie omgevingsmanager voor omvangrijke projecten 
om de belangen van de burger richting overheid maximaal te bewaken 
(ombudsfunctie).  

• Om snel woningbouw mogelijk te maken is het zaak dat op korte 
termijn onderzoek komt naar nieuwe woningbouwlocaties. (Opgave 
4.500 woningen tot 2040). Zo veel mogelijk in bestaand stedelijk gebied 
(inbreiding), zoals locaties in de binnenstad, stadsoevers, vernieuwbouw 
wijken en wellicht op het A58-tracé, na omlegging of verdieping. De 
resultaten van het onderzoek naar mogelijke uitbreidingslocaties dienen 
serieus genomen te worden. De VVD wil woningbouw ook buiten de 
bestaande bebouwde kommen laten plaatsvinden met respect voor de 
omgeving 

I. Stad en dorpen waar het fijn leven is
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• Aardgasvrij maken van woningen wordt getemporiseerd. Het 
leidingnetwerk dient te worden gehandhaafd en onderhouden tot 
duidelijk is of waterstof, danwel het warmtenet toekomst gaat krijgen 
als alternatief. Bij het leidingennet van nieuwe woningen wordt alvast 
rekening gehouden met de mogelijke komst van waterstof.  

• Wij willen geen buitenproportionele verhoging van de OZB! 

• Ruimte creëren voor seniorenwoningen en hofjes (samenwonen senioren/ 
jongeren) met mogelijkheid van zorgvraag nabij openbare voorzieningen. 
Lokale bouwbedrijven en woningcorporaties betrekken bij lokale plannen 
met toepassing van ‘social return’. 

• De VVD is al vanaf de start voorstander geweest van de starterslening, 
waardoor het kopen van een huis gemakkelijker wordt. De VVD is van 
mening dat er meer aanbod moet komen voor studenten en starters. 

• De overheid bevordert de komst van complexen voor kamerbewoning door 
studenten. Ze ziet erop toe dat er van deze voorzieningen geen misbruik 
wordt gemaakt door bij voorbeeld arbeidsmigranten.  

• Wij pleiten voor een integrale wijkaanpak om problemen effectief het 
hoofd te bieden, waardoor de leefbaarheid in verschillende wijken -en 
dorpen vergroot wordt. 
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1.2 Stad, wijken en dorpen als ideale leefgebieden

• Ruimteclaims voor stedelijke ontwikkeling (wonen, werken, recreatie, 
energieopwekking) dienen tijdig te worden vastgesteld. Geen verrassingen 
voor de inwoners. 

• De Roosendaalse binnenstad moet als woonplek aantrekkelijker worden. 
Verdere uitvoering van het rapport ‘Hart voor de binnenstad’ moet 
voortvarend ter hand worden genomen. Het centrum heeft versterking 
nodig om te wonen, te werken, te verblijven.  

• De verbinding tussen Kade (Stadsoevers) en Markt (binnenstad/centrum) 
wordt als barrière ervaren. Er moet een oplossing komen d.m.v. een 
overbrugging van, verdiepte ligging van of volwaardige tunnel onder het 
spoor bij “de schuiven”, bijv. door verbreding van de Kadetunnel.   

• Het gebied tussen Dr Brabersstraat, Markt, Nieuwe Markt, Raadhuisstraat 
e.o. blijft bestemd voor winkelen en wonen, in het bijzonder ook voor 
eenpersoonshuishoudens en starters. Binnenstedelijke ruimtes, zoals het 
Emile van Loonpark en De Tuin Van Hasselt (Molenstraat) worden bestemd 
voor wonen en /of groen in plaats van parkeren.  

• Voor eenpersoonshuishoudens (met name jonge starters, studenten, 
senioren en alleenstaande/gescheiden volwassenen) zijn met spoed 
woningen nodig: woningen die er mooi uit zien, volledig aan het 
bouwbesluit voldoen, geen CO2/PFAS problemen opleveren, geen 
grondwerk nodig hebben, energieneutraal zijn, op gehuurde grond staan, 
binnen enkele maanden gerealiseerd zijn en verplaatst kunnen worden. 

• Doorstroming bevorderen in de sociale huur door meer betaalbare 
woningen voor middeninkomens (bijv. sociale koop) en senioren 
(kangoeroewoningen en knarrenprojecten) te laten realiseren.  

• Gestapelde bouw (flats, appartementen) wordt onder meer voorzien 
binnen ‘Rondje Roosendaal’. Het stationsgebied westzijde (Stadsoevers), 
naast binnenstad, leent zich hier bij uitstek voor, Wij pleiten ervoor om 
sociale woningbouw evenredig te verdelen over buurten, wijken en 
dorpen. 
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• Voor mensen die liever in een dorp dan in de stad wonen willen we ruimte 
laten. Met name gericht op starters en jongeren. Zo ontstaat aanwas om 
in de kleinere kernen voorzieningen in stand te houden en om levendig en 
leefbaar te blijven.  

• We houden te allen tijde bij nieuwbouw, verbouw of openbare gebouwen 
oog voor de toegankelijkheid voor senioren, kwetsbaren en mensen met 
een beperking.
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1.3 Waar we de wijk groen en leefbaar houden

We wonen allemaal graag in een wijk waar we ons thuis voelen. Een 
wijk die groen, schoon en veilig is. Waar buren met elkaar een bijdrage 
leveren aan het onderhoud van de straat, maar ook het schoonhouden 
van de eigen tuin, balkon en straat. De gemeente stimuleert dat de 
wijk en buurt schoon blijven. 

• Meer groen in het stedelijk gebied is welkom.  

• Sfeervolle stads- en dorpsdelen moeten beschermd worden tegen 
modernistische architectuur, zoals de gemeenteraad heeft onderschreven 
met de motie “beschermde stads- en dorpsgezichten”. 

• De VVD wil een systeem van bron- en nascheiding van huishoudelijk afval, 
met goed bereikbare ondergrondse afvalcontainers. 

• We willen meer groene plekken met bomen en planten in de stad en haar 
wijken, hoe klein dan ook. Een stenen omgeving is al snel opgefleurd met 
vergroening, een struik of plantenbak. Zo zorgen we voor een omgeving 
die klimaatbestendiger en koeler is. 

• Bij het onderhoud van groen werken we zoveel mogelijk samen met 
inwoners. Initiatieven van  bewoners en organisaties om de eigen straat of 
buurt te vergroenen en onderhouden worden van harte aangemoedigd. 

• Hondenpoep, zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers, graffiti en andere 
overlast worden aangepakt en vernielingen snel hersteld. De kosten 
hiervan worden zoveel mogelijk verhaald   op de veroorzaker. 

• We willen een goed werkend en betaalbaar riool. We vinden het normaal 
dat iedereen die hiervan gebruik maakt bijdraagt aan de kosten. Of je nu 
een huis huurt of een huis bezit. De rioolheffing mag niet hoger dan nodig 
zijn.
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1.4 Waar de infrastructuur logisch is

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. We gaan naar werk, bij 
vrienden en familie op bezoek of wandelen een rondje in onze buurt 
om de hond uit te laten. Hoe we ons ook verplaatsen: het is fijn om 
zonder al te veel gedoe van A naar B te komen. Dat de doorstroming 
goed is, je niet ergens in de file staat om de stad uit te komen en 
je daardoor te laat bent bij je afspraak. En het is bovenal belangrijk 
dat verkeersituaties veilig zijn, vooral voor voetganger en fietser. 
Roosendaal wordt doorsneden door autowegen en spoorlijnen. Dit 
gaat vaak ten koste van de kwaliteit van de  bereikbaarheid tussen 
de stadsdelen. Een eigen auto is voor veel mensen nog steeds het 
toonbeeld van onafhankelijkheid, vrijheid en welvaart. 

• De Willem Dreesweg (zuid) wordt vanaf Langdonk doorgetrokken naar 
de Zundertseweg. Dit ontlast de Kennedylaan (zuid) en daarnaast kan 
de bussluis ’t Zand worden opgeheven. Met het doortrekken van de 
Willem Dreesweg – zuid ontstaat een belangrijke zuidelijke verbinding 
tussen Roosendaal-Oost en  het nieuwe ziekenhuis (met inbegrip van de 
ondertunneling van het spoor). 

• De verbinding Kade (Stadsoevers) - Markt (Binnenstad) moet 
opgewaardeerd worden om het centrum beter bereikbaar te maken en te 
verlevendigen. 

• Omlegging van de A58 moet terug op de agenda. Doorsnijding van de 
stad door een snelweg is niet van deze tijd. En zeker niet duurzaam. De 
vrijkomende ruimte is nodig om de bereikbaarheid te verbeteren en voor 
stedelijke ontwikkeling (bijv. Weihoek; oude ziekenhuisterrein). 
 

• Het fietspadennetwerk moet geoptimaliseerd worden: logischer van A 
naar B, ontbrekende stukken aanleggen, meer onderhoud en veiliger 
(beplanting, verlichting). 

• Faciliteren van voldoende laadpunten voor elektrisch vervoer, zoals 
E-auto’s, E-scooters en E-bikes. 

• Wij zijn voorstander van het faciliteren van bedrijven die zich bezighouden 
met deelvervoer, zoals E-scooters (Felyx/GO Sharing) of E-auto’s. 

• De verkeersveiligheid moet omhoog met aangepaste (verschillende) 
snelheden in de woonwijken, en op doorgaande wegen, geholpen door 
de weginrichting, betere regulering (parkeren) bij scholen en meer 
handhaving van regels. 
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• Het stationsplein behoeft een facelift. Voor fietsparkeren moet een andere 
oplossing komen.  

• Wijkontsluitingswegen als Burg. Schneiderlaan en Jan Vermeerlaan 
hebben een definitieve inrichting nodig. Tijdelijke maatregelen, zoals 
versmallingen, zijn niet duidelijk en doen afbreuk aan de kwaliteitsbeleving 
van de wijken.
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1.5 Met goed openbaar vervoer

Een goede bereikbaarheid van bestemmingen, ongeacht het middel 
van vervoer,  is essentieel voor het functioneren van de samenleving. 
Nadelen van het systeem, zoals onveiligheid, barrièrewerking, moeten 
we terugdringen. 

• Goede (directe) treinverbindingen met de omliggende steden én de 
Randstad, Zeeland, België en Schiphol Airport blijven in stand en worden 
zo mogelijk verbeterd.  

• Stimuleren van het OV is ook gediend met de mogelijkheid van een 
(gratis) P+R terrein aan de westzijde van het station (met gebruik 
Passerelle). 

• De ontwikkeling van de binnenstad vergt een hogere kwaliteit van 
duurzaam, vraagafhankelijk vervoer (bus en taxi), hogere frequenties, 
langere diensttijden, meer service (overdekte wachtplaatsen).  

• Het (gevaarlijke) goederenvervoer per trein moet de stad uit. Het 
emplacement kan hierdoor verkleind of verplaatst worden. Vrijkomende 
ruimte komt dan beschikbaar voor stedelijke ontwikkeling.  

• Uit de dorpen gaan scholieren en studenten naar Roosendaal of via 
Roosendaal verder met de trein naar hun bestemming. De mobiliteit 
van -en naar de dorpen kan volgens de VVD beter geregeld worden. De 
gemeente neemt hier een actieve rol in naar de vervoersmaatschappijen 
en provincie toe. De VVD pleit ervoor het streekvervoer optimaal wordt 
ingezet, zodat de jongeren niet weggaan uit onze mooie gemeente omdat 
de bereikbaarheid niet goed genoeg is. We willen hebben dat jongeren hun 
toekomst hier voor zich zien, met alle gemakken voorzien.
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1.6 Vol slimme en duurzame oplossingen

Zonneparken verschijnen in ons landschap. Dat zijn flinke veranderingen, die 
om verstandige keuzes en draagvlak vragen. Duurzaamheid biedt kansen voor 
economische groei en een fijne en leefbare stad. Maar wel op een betaalbare 
manier voor gewone gezinnen en ondernemers. Door dit op een slimme  manier 
aan te pakken, kunnen we ons leven zoveel mogelijk blijven leiden zoals we 
zelf willen en blijft onze stad prettig om te wonen.

• Geen verdere uitbreiding van zonneweides; lokaal klimaatbeleid is fictie. 
Energieopwekking dient primair grootschalig te geschieden. Private 
energieopwekking (woningen/ bedrijven) via zonnepanelen kan worden 
bevorderd, evenals het versneld isoleren van woningen. De Stichting 
Energietransitie Roosendaal ondersteunt particulieren hierbij. 

• De energietransitie en verduurzaming bieden grote kansen voor het 
stimuleren van innovatie en werkgelegenheid. De gemeente voert actief 
beleid om deze nieuwe sectoren te steunen. Wanneer het effectief 
bijdraagt aan de lokale economie en het milieu, kopen we onze producten 
en diensten duurzaam en circulair in. 

• Wij ondersteunen het streven naar een energieneutraal Roosendaal in 
2050, waarin  alleen energie van zogenoemde hernieuwbare bronnen 
- zoals zon, wind, biomassa en aardwarmte - wordt gebruikt voor alle 
gebouwen en voor het verkeer en vervoer. Door energie te besparen en 
meer duurzame energie op te wekken kunnen we dit bereiken. Daarbij 
stimuleren we milieubewust ondernemen, met een grote rol voor de lokale 
opwekking van duurzame energie en ondersteunen we particulieren met 
adviezen. 

• Voordat een wijk overgaat op een andere energievoorziening dan gas, 
zorgen we ervoor dat inwoners een betaalbaar alternatief aangeboden 
krijgen. Denk bijvoorbeeld aan slimme energienetwerken, waarbij 
huishoudens overtollige duurzame energie onderling kunnen delen. Het 
gasnetwerk behouden we voor de toekomst, wanneer waterstof, het 
warmtenet of groen gas toegankelijk zijn. 

• We maken het zo gemakkelijk mogelijk om zonnecellen en laadpalen 
aan te vragen, door procedures simpeler te maken. Zo stimuleren we 
duurzame energie.
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2.1 Waar ondernemers de ruimte krijgen

Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. Als 
het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de 
gemeente. Maar de coronacrisis heeft onze Roosendaalse bedrijven 
en ondernemers hard geraakt. Zij hebben een moeilijke tijd achter de 
rug. En hoewel de coronacrisis nu op zijn einde lijkt te zijn, moeten we 
de economie juist blijven stimuleren. Daarom willen wij ondernemers 
de komende periode blijven ondersteunen. Zo dragen we bij aan een 
bloeiende economie, banen en stageplekken voor onze inwoners en 
studenten. We liggen nog steeds tussen Rotterdam en Antwerpen met 
een groot verzorgingsgebied. Groeiende naar om en nabij 2 miljoen 
mensen. Met auto en OV zijn de afstanden goed overbrugbaar en 
daarmee blijven wij aantrekkelijk als woonplaats of als vestigingsplaats 
voor een onderneming.

• Door ondernemers de ruimte te geven en te zorgen voor minder regels en 
de bestaande regels soepel te kunnen toepassen, stimuleert de gemeente 
een gezonde lokale economie en meer banen. 

• De woonprojecten die op de rol staan moeten met verve worden 
ontwikkeld onder meer voor werknemers van nieuw te vestigen bedrijven. 

• We streven ernaar om verder te kijken dan onze eigen gemeentegrenzen. 
Een krachtige kernregio met groeiende economie en een goede 
verbinding naar de noordkant (Drechtsteden en Rotterdam), de oostkant 
richting Breda en naar de westkant, waar samenwerken met onze 
belangrijke regionale partner Bergen op Zoom noodzakelijk blijft. Het 
samenwerkingsverband Regio West-Brabant (RWB) is een goed voorbeeld 
van bovenlokale economische kracht. Als gemeente moeten we denken 
vanuit een economisch brede, sterke regio door bijvoorbeeld provinciaal 
beleid te vertalen naar Roosendaal.  

• Roosendaal verdiept de sterke logistieke hotspotfunctie verder door 
voorwaarden te stellen aan de logistieke ‘reuzen’. Bijvoorbeeld door hun 
artificial intelligence en/of development-afdelingen naar Roosendaal te 
halen. Hierdoor wordt het ook aantrekkelijker voor hoogopgeleiden om 
naar Roosendaal te komen. 

II. Een bloeiende lokale economie
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• Er is behoefte aan grote truckparkings voor de duizenden 
vrachtwagenchauffeurs die Roosendaal bezoeken, inclusief food- en 
sanitair gelegenheden.  

• De komst van banen genererende industrietakken als technisch gerichte 
onderhouds-en maakindustrie (high-tech start-ups) is gewenst. Ze zullen 
met het groeiend aantal opleidingen (mbo en hbo) in contact worden 
gebracht, om stageplekken en toekomstige werkplekken te realiseren. 

• De gemeente maakt voortdurend proactief gebruik van haar ingangen bij 
organisaties  als Samenstadjesterker, Start-to-Grow, Rewin, BOM, VNO 
NCW, SER-Brabant; 

• Meer bedrijvenmanagers/accountmanagers die Roosendaal en haar 
dorpen promoten voor bedrijfsvestiging, met name ook van innovatieve 
ondernemingen. 

• Wij streven naar een integraal marketingbeleid op gemeente -en 
regioniveau. 

• De gemeente betrekt zoveel mogelijk lokale ondernemers bij de uitvoering 
van projecten.
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2.2 Kansen voor de binnenstad en het MKB

Binnenstad, Leisurepark, Designer Outlet, middenstand en horecabedrijven: 
tal van elkaar aanvullende functies kunnen van Roosendaal een sterk merk 
maken. We bestrijden leegstand in het centrum door het mengen van functies 
voor wonen, werken, detailhandel en horeca. Een doordachte transformatie van 
de binnenstad naar hergebruik van panden naar bij voorbeeld wonen vergroot 
de aantrekkelijkheid voor bewoners en bezoekers. Projectontwikkelaars en 
grond- en onroerend-goedeigenaars zijn daarbij logische gesprekspartners 
van de gemeente.

• Wij zijn voorstander van een prachtige entree van onze stad. Het 
stationsgebied ondergaat een stevige opknapbeurt, met een afgewogen 
combinatie van verkeers-, woon- en economische functies. 

• De binnenstad wordt een bruisende ontmoetingsplaats voor (winkelende) 
dagrecreanten, bewoners, zakelijke bezoekers en ondernemers. Dat 
wordt gestimuleerd door meer 3-sterrenevenementen (sport en festivals) 
naar Roosendaal te halen (naast bijvoorbeeld de Draai van de Kaai, 
Roosendaalse Kermis en het Festival op de Grens). 

• Het evenementenloket van de gemeente Roosendaal dient een meer 
faciliterende rol te krijgen voor organisatoren en verenigingen. 

• Voor horecaondernemers maken we het uitbreiden van terrassen mogelijk. 
Voor een klein terras schaffen we de precarioheffing af. 
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• Ten behoeve van de aantrekkelijkheid en de bereikbaarheid streeft de 
overheid samen met alle belanghebbenden naar een toekomstbestendige 
stadsinrichting waarbij uiteraard ook een verbinding moet zijn tussen 
de afzonderlijke stadsdelen, zowel stedenbouwkundig als op gebied van 
infrastructuur. 

• Economisch gezien ligt er een mooie kans met de aanwezigheid bij De 
Stok van het Leisurepark en McArthur Glenn Designer Outlet Roosendaal. 
De toenemende bezoekersaantallen (miljoenen bezoekers per jaar) zijn 
een gouden kans voor Roosendaal. Een logische, gemakkelijke verbinding 
tussen dit gebied en de binnenstad zorgt ervoor dat deze bezoekers ook 
een boost geven aan de lokale economie. 

• De verbinding van Stadsoevers en Binnenstad verbeteren, bijvoorbeeld 
door verdieping spoortunnel; 

• Centrumbewoners beter faciliteren door een centrumbuurthuis en 
speelfaciliteiten in de binnenstad. 

• Wijkwinkelcentra en ondernemingen in de dorpen verdienen volop kansen. 
Indien mogelijk faciliteren we zakelijke particuliere initiatieven. 
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2.3 Waar we trots zijn op onze boeren

We hebben veel waardering voor onze boeren in de veeteelt, landbouw 
en tuinbouw. Dankzij hun harde werk hoeven wij ons geen seconde 
zorgen te maken om onze voedselvoorziening. Als boeren blijven 
ondernemen en innoveren, leveren ze een waardevolle bijdrage aan 
onze economie, met minder nadelen voor natuur en milieu.

• Om een florerende agrarische sector te behouden, is het belangrijk 
dat boeren niet onnodig gehinderd worden. Daarom geven wij hen 
– uiteraard binnen de kaders van de geldende wettelijke regels en 
bestemmingsplannen - de ruimte hun grond voor meerdere doeleinden 
te gebruiken, zoals voor toerisme, agrarisch natuurbeheer, recreatie of 
andere bedrijvigheid. 

• Onze natuur draagt bij aan ons welzijn. Daarom blijven we ons inspannen 
voor herstel en behoud van de natuur, realistisch natuurbeleid en de 
versterking van biodiversiteit in Nederland. Dat is ook van belang voor 
onze economie. 

• Wij stimuleren (duurzame) veehouderij. Belemmerende regelgeving voor 
het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals aardwarmte, schrappen 
we. Draagvlak en een goede balans tussen de belangen van de omgeving 
en de ondernemer zijn hierbij van groot belang. 

• Agrarische ondernemers krijgen de ruimte om seizoenarbeiders te 
huisvesten. Dat is goed voor de ondernemer en werknemers. De 
ontwikkeling van boerenwinkels, workshops en recreatiemogelijkheden 
juichen wij toe, mits binnen de kaders van de geldende wettelijke regels 
en bestemmingsplannen. 

• De VVD is voorstander van (duurzame) agrarische industrie in het 
buitengebied van Roosendaal. Draagvlak en een goede balans tussen 
de belangen van de omgeving (stikstofbeleid) en de boeren is van groot 
belang.



25

2.4 Waar zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan

Werk is van groot belang voor de mens en de samenleving. Werk zorgt 
voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en 
eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en draagt zijn steentje 
bij aan de toekomst van onze samenleving.

• We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Bij om- en 
bijscholing richten we ons daarom op iemands talenten en mogelijkheden, 
en hoe dit aansluit op de arbeidsmarkt. Wanneer de stap naar regulier 
werk nog te groot is, begeleiden we onze inwoners intensief naar 
leerwerkplekken en we blijven zoeken naar de mogelijkheden om alsnog 
de stap te maken. 

• Het onderwijs en het bedrijfsleven werken nauw samen om te zorgen dat 
er voldoende stageplekken zijn en passende banen voor wie klaar is met 
zijn opleiding. 

• Wie naar vermogen bijdraagt kan op onze ondersteuning rekenen. Het 
verliezen van een baan is al ingrijpend genoeg. Wel verwachten wij een 
tegenprestatie, omdat we het belangrijk vinden dat mensen blijven 
meedoen in de samenleving. 

• Wanneer je van een uitkering naar een betaalde baan gaat, willen we dat 
je er in inkomen op vooruit gaat. Regels die dit in de weg staan schaffen 
we waar mogelijk af. Zo voorkomen we nieuwe armoedevallen. 

• Wie minder bijdraagt kan ook minder een beroep doen op de samenleving. 
Als je bijstand ontvangt maar de sollicitatieplicht niet naleeft of geen 
tegenprestatie (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk) verricht, verlies je je 
uitkering. Uitkeringsgerechtigden die onvoldoende ingeburgerd zijn, 
kunnen als tegenprestatie verplicht worden op onderdelen te werken aan 
inburgering en integratie. 

• Het Werkplein speelt een grote rol in de begeleiding van werklozen. 
Wij willen dat de begeleiding van moeilijk plaatsbare werklozen wordt 
geïntensiveerd. 
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2.5 Waar iedereen meedoet en integreert

We hebben te lang gedacht dat de inburgering van nieuwkomers 
enkel hun eigen verantwoordelijkheid is. Maar iemand is niet direct 
zelfredzaam in een land dat in elk opzicht anders is dan het land van 
herkomst. Hierdoor kunnen vrijheden waar eeuwenlang voor gevochten 
is onder druk komen, met parallelle samenlevingen als resultaat. Van 
nieuwkomers verwachten we dat ze in ruil voor de geboden gastvrijheid 
bijdragen aan onze samenleving. Door de Nederlandse taal te leren en 
zich te verdiepen in onze normen en waarden, kunnen ze sneller aan 
het werk. Daarbij  bieden we goede begeleiding.

• We sluiten niemand uit. Er zijn in Nederland heel veel nieuwkomers 
die hun eigen weg hebben gevonden en geïntegreerd zijn in onze 
samenleving. Zij hebben de kansen gegrepen die ons land biedt. We zijn 
daar trots op en verwachten dat ook van anderen. 

• De Nederlandse taal spreken is cruciaal voor inburgering en het vinden 
van een baan. We zorgen voor betaalbare cursussen om als nieuwkomer 
de taal te leren en gaan laaggeletterdheid tegen. Daarbij verwachten we 
van iedereen maximale inspanning om het Nederlands te leren. Wanneer 
iemand niet voldoende Nederland spreekt en bewust niet meewerkt, 
kunnen boetes volgen of korten we de uitkering. 

• Jonge kinderen van ouders die inburgeren gaan verplicht naar een 
peuterspeelzaal om achterstanden vroeg aan te pakken. We betrekken 
ouders bij taalonderwijs voor jonge kinderen. Bij de inburgering 
besteden we meer aandacht aan onderwerpen als zelfbeschikking, de 
gelijkwaardigheid van man en vrouw, LHBTQIAP-rechten, antisemitisme 
en de vrijheid van godsdienst. 

• Voor haatpredikers is er in de gemeente Roosendaal geen plaats. De 
gemeente neemt een proactieve rol in het voorkomen dat imams kunnen 
haatzaaien en oproepen om onze waarden en vrijheden te negeren. 
Haatpredikers krijgen geen podium. 

• Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen 
plaats. De gemeente ondersteunt hen niet met hulp en verleent geen 
opvang. Hetzelfde geldt voor organisaties die illegalen helpen. 

• We ondersteunen organisaties die integratie bevorderen. Dat betekent dat 
we geen subsidies verstrekken aan organisaties die dat juist niet doen, 
bijvoorbeeld omdat ze gericht zijn op behoud van de eigen cultuur, of 
omdat ze democratische waarden ondermijnen. We leiden ambtenaren 
actief op om huwelijksdwang te herkennen.
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3.1 Liefdevolle zorg, dichtbij huis

Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Daarom 
willen we goede en liefdevolle zorg waarin onze inwoners 
centraal staan. Met hulp die zo dicht mogelijk bij huis wordt 
georganiseerd, zodat het weinig aanpassing vraagt aan 
ons dagelijks leven. Zodat je in je eigen buurt goed oud  
kunt worden. Een buurt waar je buren gemakkelijk kunt 
ontmoeten voor een gezellig praatje. En waar alle straten 
goed toegankelijk zijn, zodat iedereen gemakkelijk naar de 
buurtwinkel kan.

• Iedereen verdient goede zorg. Jong of oud, rijk of arm, gezond of 
ziek. Omdat we het belangrijk vinden om naar elkaar om te zien. 
En omdat je zelf ook ineens ziek kunt worden. 
 

• Wij willen dat iedere inwoner van Roosendaal kan rekenen op de 
zorg die hij of zij nodig heeft. Nu en in de toekomst.  

• Wij willen bovendien een gemeente waarin mensen zoveel 
mogelijk zelfredzaam zijn. Wij vinden dat primair de 
ondersteuning en zorg uit het eigen netwerk moet komen. 
We hebben hierbij oog voor de positie van mantelzorgers en 
ondersteunen hen waar mogelijk. Als dat niet lukt dan biedt de 
gemeente in samenwerking met verschillende maatschappelijke 
organisaties het vangnet om de ondersteuning aan te reiken. De 
zorg is toegankelijk voor iedereen.  

• De regels voor extra ondersteuning op het gebied van 
gezondheid en welzijn zijn echter niet voor iedereen goed  te 
begrijpen, bijvoorbeeld doordat de inwoners anderstalig of 
laaggeletterd zijn. Om deze inwoners te ondersteunen kan 
contact worden opgenomen met inwoners ondersteunende 
organisaties, die meer nadrukkelijk onder de aandacht moeten 
worden gebracht. 

III. Waardevol samenleven
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• Omdat Roosendalers het liefst zo lang mogelijk in hun eigen wijk 
blijven wonen zetten we in op het versneld bouwen van meer 
woningen waar je goed oud kunt worden en woonvormen waar 
senioren bij elkaar kunnen wonen. Zo kun je met ondersteuning 
zelfstandig blijven wonen. Thuiszorgorganisaties spelen hierin 
een nadrukkelijk belangrijke rol en verdienen hierom adequate 
financiering.  

• Voorkomen is beter dan genezen. Meer inzetten op preventie op 
alle fronten en voor alle leeftijden kan meehelpen om verdere 
groei van zorgkosten te beperken. 

• Te allen tijde bij nieuwbouw, verbouw of openbare gebouwen oog 
houden voor de toegankelijkheid voor senioren, kwetsbaren en 
mensen met een beperking. 

• Wij vinden het belangrijk dat senioren ruimte wordt geboden om 
zelf invulling te geven aan hun leven, eigen regie te behouden 
en volop te blijven deelnemen aan de samenleving. Het moet 
worden bevorderd dat senioren vanuit een (te) grote woning in 
eigendom kunnen verhuizen naar geschikte appartementen of 
andere huizen. 

• Bij problematische schulden zorgen we voor ademruimte, 
zodat de problemen met een schuldhulpverlener op een rij 
gezet kunnen worden. Zo voorkomen we verdere escalatie. 
Bij schuldhulpverlening hebben we specifiek aandacht voor de 
mentale gezondheid van onze inwoners. Wanneer er signalen zijn 
dat schulden ontstaan, bieden we zo vroeg mogelijk hulp aan. 
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3.2 Waar je fijn kunt opgroeien

Ouders zijn verantwoordelijk voor het gezond opgroeien van hun 
kinderen. Wij helpen daarbij, door een gemeente te bieden waar 
kinderen op een veilige en prettige manier kunnen opgroeien en hun 
talenten kunnen ontwikkelen. Hier kennen we onze jeugd het beste. 
Daar zijn we trots op en dat willen we graag behouden. Wanneer 
opgroeien niet gemakkelijk gaat en er jeugdzorg nodig is, bieden 
we hulp. Dat doen we het liefst zo dicht mogelijk bij huis en zo snel 
mogelijk, zodat onze jeugd zo normaal mogelijk kan opgroeien en 
kleine problemen niet escaleren. Hierbij letten we goed op dat we niet 
onnodig etiketten plakken: niet iedereen die uniek is, heeft daar hulp 
bij nodig. Maar nog niet alles in de jeugdzorg verloopt even goed. Er 
dreigen wachtlijsten voor hulp en dat moet zo snel mogelijk  worden 
opgelost.

• De problemen van de kinderen hebben vaak te maken met 
schuldenproblematiek of gezondheidsproblemen van de ouders. Door 
niet alleen naar het kind te kijken maar naar het gehele gezin kunnen de 
kinderen effectiever geholpen worden. 

• Ieder gezin heeft dan recht op één zorgcoördinator als aanspreekpunt. Dat 
creëert vertrouwen en maakt dat         hulp effectief geboden kan worden. 

• We zorgen voor de aanwezigheid van voldoende jeugdprofessionals. Zij 
zijn bekend met regionale zorgorganisaties en de behoeften van ouders en 
kinderen. Zo voorkomen  we onnodige doorverwijzingen naar te kostbare 
zorg. 

• Het coronavirus heeft het belang van mentale gezondheid extra 
benadrukt. Door met scholen en sportverenigingen al vroeg in te zetten 
op het weerbaar maken van de jeugd en het bespreekbaar maken van 
mentale gezondheid, kunnen veel problemen worden voorkomen Huiselijk 
geweld en kindermishandeling zijn de hoogste prioriteit. Waar signalen zijn 
van kindermishandeling, moet dit herkend worden door  hulpinstanties. In 
deze situaties moet hulp altijd direct beschikbaar zijn. 

• Jongeren willen ook ontspannen, hun zinnen verzetten. Daarom is een 
brede keus uit tal van vrije-tijdsmogelijkheden van groot belang: van 
stappen tot sporten, van cultuur tot zinvolle sociale activiteiten. Daar hoort 
ook bij het bevorderen van muziekonderwijs (amv) voor leerlingen van het 
basisonderwijs Dat ondersteunen wij graag. 
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• Jongeren en young professionals die graag organiseren, verdienen onze 
steun. Wij juichen het toe als er mensen zijn die met een goed idee een 
nieuw evenement op de kaart willen zetten en daardoor Roosendaal 
levendiger willen maken.  

• Wij pleiten voor een voortzetting project Kansrijke Start voor 
pasgeborenen en willen hierin verder samen optrekken met de gemeente 
Bergen op Zoom. 

• Het is van groot belang om de uitvoering van het integraal jeugdbeleid 
(jeugdagenda) met spoed aan te pakken.

• Gelijke kansen voor kinderen in het onderwijs worden gestimuleerd door 
Vroegtijdige Voorschoolse Educatie (VVE). 

• Nadruk op preventie en aandacht in de zorg voor de jeugd; hierdoor 
voorkomt men (dure) complexe zorg.  

• Wij hechten er waarde aan dat het initiatief ‘Jongeren op gezond gewicht 
(JOGG)’ wordt voortgezet, eventueel met additionele gemeentelijke 
ondersteuning.
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3.3  En waar je gezond oud kunt worden 

Roosendaal vergrijst. In de komende twintig jaar wordt een toename 
van het aantal mensen boven 65 jaar verwacht met 45,8 procent, 
terwijl de totale bevolking toeneemt met 7,9 procent. Dit vraagt om 
beleid dat gericht is op een totaal andere bevolkingssamenstelling, 
met tal van extra voorzieningen voor senioren. Ze moeten zich hoe 
dan ook veilig voelen in Roosendaal en de dorpen, binnenshuis en 
buitenshuis.

• Projecten voor senioren – zoals Vitaal en Fit - worden ondersteund, bij 
voorbeeld door het verspreiden van nieuwsbrieven. 

• Om initiatieven van en voor ouder wordende inwoners extra draagvlak 
te geven en de betrokkenheid te vergroten, worden overlegstructuren 
gestimuleerd. 

• Thuiszorg- en ouderenorganisaties worden aangespoord om sociale 
contactdagen te organiseren. Dat voorkomt isolement. 

• Een speciale seniorenconsulent in dienst van de gemeente is er voor het 
beantwoorden van een breed scala aan vragen van oudere inwoners. 

• Het openbaar vervoer moet veel meer gericht zijn op het bedienen van 
senioren, die er immers in veel gevallen afhankelijk van zijn. Dat geldt 
zowel voor de toerusting van de vervoersmiddelen en haltes, als voor de 
routes en de dienstregelingen. 

• Grootschalige bouwplannen worden standaard voorzien van een 
seniorenparagraaf. 

• Voor mensen die niet zijn opgegroeid met de moderne 
communicatiemiddelen, hebben digitale procedures een afschrikwekkende 
werking. Daarvoor moet een oplossing komen, bij voorbeeld door speciale 
trainingen, begeleiding of alternatieve procedures. 

• Hetzelfde geldt voor een overdaad aan bureaucratie, die sowieso mensen 
afschrikt, maar senioren nog meer. Daar moet een halt aan worden 
toegeroepen.
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3.4  Onderwijs voor gelijke kansen

Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke 
start en geeft ze kennis en vaardigheden mee waar ze de rest van hun 
leven profijt van hebben. Op school leren we kinderen ook wat onze 
normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. 
Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt 
daarom niet alleen een grote rol in het leven van individuen: de hele 
samenleving heeft er belang bij.

• Beheersing van taalvaardigheden, rekenvaardigheden, leesvaardigheden 
en digitale vaardigheden is noodzakelijk om te participeren in de 
hedendaagse samenleving en op de arbeidsmarkt. Maatregelen om 
bestaande achterstanden weg te werken, moeten in overleg met de 
samenwerkingspartners geïntensiveerd worden. 

• Onderwijs is een basisbehoefte om je mogelijkheden te verruimen. Goed 
onderwijs biedt kinderen en jongeren immers de kans op een gelijke start 
en geeft kennis en vaardigheden mee waar mensen de rest van hun leven 
profijt van hebben. Daarom is een gevarieerd aanbod van opleidingen – 
in uiteenlopende richtingen en op verschillende niveaus – van wezenlijk 
belang voor onze toekomst.  

• Onze gemeente heeft een mooi aanbod aan mbo-scholen, waaronder het 
CIOS, Curio en het Zoomvlietcollege. Wij hebben jarenlang gepleit voor 
hoger onderwijs in Roosendaal. De aanhouder wint, want in 2018 heeft 
de Associate Degree in Roosendaal haar deuren geopend. Voor de VVD is 
dit niet het eindstation. We zien veel potentie voor een hbo met 4-jarige 
studies. 
 

• De VVD vindt dat het verwezenlijken van een hbo naast de Associate 
Degree opleidingen in Roosendaal goed is voor het economisch 
perspectief van de stad én de studenten. In onze gemeente zijn tal van 
ondernemingen waar de afgestudeerde jongeren terecht kunnen. En voor 
Roosendaal zorgt dit voor een meer uitgebalanceerde populatie.  

• Daarnaast is het voor de VVD van belang dat er genoeg studiefaciliteiten 
en stageplekken zijn voor zowel middelbare scholieren als studenten. De 
zogeheten ‘social spaces’ waarbij studeren, groepswerk en netwerken bij 
elkaar komen in één gebouw juicht de VVD toe. 
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• School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben 
nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige signalering van radicalisering, 
loverboys en huiselijk geweld. De overheid grijpt in als de vrijheid van 
onderwijs wordt misbruikt. 

• School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente 
dat er ruimte in of nabij het schoolgebouw is die bijdraagt aan de 
ontwikkeling van kinderen, op het gebied van muziek, sport en cultuur. 
School- en sportgebouwen kunnen door verschillende doelgroepen worden 
gebruikt. 

• Het is belangrijk dat een school goed en veilig bereikbaar is. Daarom 
zorgen we voor een veilige toegang tot de school, met veilige wandel- en 
fietsroutes. Ook kijken we naar bijvoorbeeld kiss-and-rideparkeerplekken.
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3.5 Cultuur verbindt, inspireert en prikkelt

Roosendaal kent een zeer gevarieerd cultuuraanbod. Van grote en 
kleine muziekgezelschappen, galeries, openluchttheaters tot een 
moderne openbare bibliotheek, een volwaardige schouwburg, een 
cultuurhuis en musea. Om van (volks)culturele uitingen als carnaval 
en grote en kleine evenementen maar te zwijgen. De VVD onderschrijft 
het belang van deze voorzieningen en beschouwt ze onmisbaar in 
een stad en regio die zich als aantrekkelijke vestigingsplaats voor 
bedrijven en personen wil profileren. De aanwezigheid van tal van 
kunstbeoefenaars – professionals en amateurs – geeft de stad kleur 
en kwaliteit en leidt tot ideeënvorming, creativiteit en saamhorigheid. 
Hoewel het in de ogen van de VVD geen overheidstaak is al deze 
initiatieven ten volle te faciliteren, is ondersteuning onontbeerlijk. 
Jaarlijks gaan miljoenen uit de gemeentebegroting naar de kunst en 
cultuur. Dat zal zo blijven.

• Van door de overheid gesubsidieerde podia en gezelschappen mag een 
maatschappelijke tegenprestatie worden verwacht. Te denken valt aan 
het om niet beschikbaar stellen van faciliteiten, bij voorbeeld bij grote 
evenementen als carnaval. 

• De rol van Cultuur Verbindt Roosendaal moet worden uitgebreid met 
een pr-functie. Om cultuur extra onder de aandacht van het publiek te 
brengen. Middelen daarvoor moeten uit het gemeentelijk PR-budget (VVV 
en Citymarketing) komen. 

• Om jongeren bewust te maken van het belang van kunst en om ze 
hun talenten te laten ontdekken, is er een breed aanbod op het gebied 
van cultuureducatie. Goed onderzocht moet worden wat de uiteindelijk 
opbrengst van deze inspanningen is en of ze op een gelijkmatige manier 
gericht zijn op de diverse bevolkings-, leeftijds- en inkomensgroepen.  

• Onderzoek is nodig naar welke grote producties en tentoonstellingen naar 
Roosendaal kunnen worden gehaald. Dat vergroot de aantrekkelijkheid: 
artiesten, maar ook bezoekers zullen in de stad vertoeven en zo voor 
inkomsten zorgen.  

• Stedelijke zones die in de toekomst bebouwd gaan worden (A58 
mogelijkerwijs), dienen een meer dan gemiddelde uitstraling te krijgen, op 
stedenbouwkundig, maar ook op architectonisch gebied. Niet geschroomd 
moet worden daarvoor (landschaps)architecten en kunstenaars van naam 
uit te nodigen.  
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• Van door de overheid gesubsidieerde podia en gezelschappen mag een 
maatschappelijke tegenprestatie worden verwacht. Te denken valt aan 
het om niet beschikbaar stellen van faciliteiten, bij voorbeeld bij grote 
evenementen als carnaval.
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3.6 Waar we gezond zijn, sporten en bewegen

Sporten is ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, 
plezier en ontspanning. Door te sporten zorgen we bovendien goed 
voor een gezonde, duurzame en weerbare maatschappij. Zeker nu onze 
samenleving steeds ouder wordt, is het belangrijk dat we in beweging 
blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is. Daarom werken we 
samen met scholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke 
instellingen zodat iedere inwoner van jong tot oud kan sporten. Met 
opleidingen als het Johan Cruijffcollege en CIOS is Roosendaal een 
echte sportstad aan het worden. Een kans die we niet moeten laten 
liggen!

• Het (sport)verenigingsleven bloeit in Roosendaal. Diverse clubs hebben 
een naam op het gebied van de opleiding van jonge talenten. Maar de 
individualisering van de sportbeoefening vormt een bedreiging: met 
name jongeren binden zich niet meer aan één sport, maar kiezen ad hoc 
voor een activiteit. Om te voorkomen dat verenigingen daardoor in de 
problemen komen, is het raadzaam dat de overheid tijdig in overleg treedt 
om te bekijken hoe op deze ontwikkeling kan worden ingespeeld. 

• De gemeente onderhoudt nauwe contacten met instituten als het 
Johan Cruijffcollege en CIOS om waar mogelijk de juiste voorwaarden 
te scheppen (adviezen, vergunningen, locaties, netwerkdiensten etc.), 
zodat deze instellingen goed kunnen floreren in het belang van een 
gezond leefklimaat in Roosendaal. Indirect worden zo nieuwe opleidingen, 
sportaccommodaties en evenementen ondersteund. 

• De Roosendaalse sport- en recreatievoorzieningen zoals Leisurepark 
Roosendaal (De Stok), Vierhoeven, Wielerexperience en de voetbal-, 
hockey- en tennisparken liggen breed verspreid over de stad. De 
bereikbaarheid is niet altijd optimaal. De VVD stelt voor om dit (bij 
voorbeeld door studenten van de Associate Degree Academie) in kaart te 
laten brengen en te komen tot mogelijke oplossingen m.b.t. mobiliteit.  

• Sportevenementen zijn een manier om Roosendaal op de kaart te zetten, 
te verbinden en mensen in beweging te krijgen. Daarom gaan we in 
actief in gesprek met organisaties die grotere sportevenementen kunnen 
organiseren. 

• De VVD pleit niet alleen voor investeren in breedtesport maar ook in 
topsport. Topsporters hebben vaak de functie van katalysator voor jonge 
sporters en dragen positief bij aan naamsbekendheid van je stad of 
dorpen. 
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• De toptalenten die boven komen drijven bieden we kansen zich lokaal in 
te zetten voor promotionele activiteiten bij evenementen, sportdagen of 
gymlessen. Het levert de sporter extra bekendheid en een positief imago 
op. Als marketinginstrument is het zeer welkom voor de stadspromotie. 

• Belangrijk is ook topsportevenementen (mede) naar Roosendaal te halen, 
zoals bijvoorbeeld het EK Parasporten of een WK op de Wielerexperience. 
Daarnaast zijn voorbeelden als een etappe van een wielerwedstrijd of een 
groot toernooi mogelijkheden om Roosendaal als sportstad nog meer op 
de kaart te zetten.  

• De VVD stelt voor een loket te creëren voor de sport- en recreatiebranche 
waar verenigingen en sporters terecht kunnen met vragen en 
opmerkingen. In een structureel overleg met organisatoren van (sport)
evenementen en verenigingen worden voortdurend ervaringen, plannen 
en kennis uitgewisseld. 

• Waar het kan, zetten we sportaccommodaties zoveel mogelijk in 
voor meerdere doeleinden. Zo kunnen zoveel mogelijk van onze 
inwoners gebruik maken van de faciliteiten. Ook zorgen we ervoor dat 
jongerenprojecten gebruik kunnen maken van sportaccommodaties. Bij 
nieuwbouw, ontwikkelingen of groot onderhoud denken we na hoe onze 
openbare ruimte kan worden ingericht voor buitensport. We vragen daarbij 
actief aan onze inwoners om mee te denken.  

• Sport is toegankelijk voor senioren en mensen met een beperking. De 
gemeente besteedt een vast gedeelte van de sportsubsidie aan deze groep 
inwoners. Om senioren voldoende te laten bewegen, zorgen we voor 
wandelroutes met voldoende rustmogelijkheden. 

• Sporten kan een belangrijke uitlaatklep zijn voor jongeren. We dragen 
daarom financieel bij aan het sporten van kinderen, als hun ouders dit niet 
kunnen betalen.
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4.1 Waar we veilig zijn en ons veilig voelen

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt. Zonder 
veiligheid geen vrijheid.  Wij willen dat iedereen in de gemeente 
Roosendaal veilig kan wonen, verblijven, werken en ondernemen. 
Dat de stad niet alleen veilig is, maar eenieder zich ook veilig voelt. 
Maar veiligheid is een gezamenlijke  verantwoordelijkheid. Samen 
met inwoners en ondernemers zorgt de gemeente daarom voor een 
veilige leefomgeving. Door met elkaar op te trekken gaan we overlast 
tegen. We pakken criminaliteit keihard aan en zetten alles op alles om 
herhaling te voorkomen.

• Het is belangrijk dat politie, brandweer en ambulances 24 uur per dag 
beschikbaar zijn. De hulpdiensten zijn op tijd als je ze nodig hebt. Daarbij 
maakt het niet uit vanuit welke gemeente de diensten komen. Ook overige 
hulpdiensten zijn goed bereikbaar en benaderbaar. Hulpverleners moeten 
24 uur per dag bereikbaar te zijn. Wij vinden dat de reactietijden van de 
hulpdiensten regelmatig moeten worden geëvalueerd onder toezicht van 
de burgemeester. 

• Geweld tegen hulpverleners is onacceptabel. Dit pakken we aan door 
direct actie te ondernemen. 

• Overlast is een grote ergernis. De politie grijpt altijd in als mensen de 
regels overtreden of overlast veroorzaken. Raddraaiers en hangjongeren 
worden opgespoord en aangepakt en overlastgevers zetten we sneller uit 
huis. 

• In onze stad moet iedereen veilig zichzelf kunnen zijn. Daarom pakken we 
(arbeidsmarkt)discriminatie, racisme en geweld met lik-op-stukbeleid aan. 
 

• Wij vinden dat de gemeente het voortouw moet nemen een 
buurtpreventie-app te ontwikkelen waar de buurtpreventieteams gebruik 
van kunnen maken. Er moet met de app ook aangifte kunnen worden 
gedaan. De gemeente stimuleert het gebruik van de app. Inwoners, boa’s 
en wijkagenten werken daarbij samen. 

• De politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn zichtbaar 
op straat en in wijken. Zichtbaarheid werkt preventief.  

IV. Veilig in stad en dorpen
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• Goede beveiliging is de beste bescherming. Keurmerken zoals Keurmerk 
Veilig Wonen en Keurmerk Veilig Ondernemen maken inwoners en 
ondernemers ervan bewust dat ze hun huis of bedrijf goed kunnen 
beveiligen tegen inbraak. De gemeente en politie promoten deze 
keurmerken. 

• Wanneer de politie ingrijpt, kan zij altijd rekenen op onze steun en 
die van het lokaal gezag. Indien noodzakelijk wordt de inzet van een 
noodverordening als ultieme maatregel ondersteund. 

• Wij pleiten voor een integrale wijkaanpak (met inzet van alle betrokken 
disciplines) om de veiligheidsproblemen effectief aan te pakken, waardoor 
het gevoel van veiligheid én de veiligheid zelf in verschillende wijken -en 
dorpen vergroot wordt.
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4.2 Criminaliteit wordt aangepakt

Mensen worden niet geboren als crimineel maar glijden vaak af door een 
slechte opvoeding, verkeerde vrienden of een onveilige omgeving. Het 
is daarom belangrijk dat de gemeente bij de aanpak van criminaliteit 
kiest voor de juiste balans tussen repressie en preventie. De kracht 
van  onszelf, ondersteund door een gemeente die zorg draagt voor 
veiligheid, vormt het fundament van onze samenleving.

• Het is belangrijk dat de gemeente bij de aanpak van criminaliteit kiest 
voor preventie waar mogelijk en repressie waar noodzakelijk (lik op stuk). 
 

• Om te voorkomen dat er herhaling van crimineel gedrag plaatsvindt, 
werken we samen met scholen om jongeren met een criminele 
achtergrond perspectief te bieden. Het leren meedoen in de samenleving 
voorkomt dat ze afglijden naar georganiseerde criminaliteit. Wij vinden dat 
kansarme jongeren daadwerkelijk aan werk moeten komen. De gemeente 
heeft hier een actief leidende rol in.  Door op basis- en middelbare scholen 
lezingen en voorlichtingslessen te geven over de gevolgen van crimineel 
gedrag. 

• Crimineel geld mag de bovenwereld niet bereiken. De gemeente is scherp 
op ondermijning en witwaspraktijken. We weigeren een vergunning 
of trekken deze in als deze misbruikt worden voor het faciliteren van 
criminele activiteiten (wet bibob). We zijn voorstander van de integrale 
aanpak van het Openbaar Ministerie, FIOD, Belastingdienst, Marechaussee 
en de gemeente om deze criminelen aan te pakken. Een goed voorbeeld is 
het afpakken van exorbitante uitgaven die niet herleid kunnen worden, de 
zogenaamde patseraanpak. 

• Door surveillerende wijkagenten en boa’s gaan we verloedering en overlast 
op straat en in wijken tegen. Overlastgevers worden permanent op de 
huid gezeten en gecontroleerd met een very irritating police-aanpak. 
Daarbij zetten we in op de patseraanpak zoals die in Rotterdam wordt 
toegepast.  

• Onze boa’s verdienen de juiste middelen om voor hun eigen veiligheid 
te zorgen. Ook willen we dat ze gebruik kunnen maken van nieuwe 
technologie. Net zoals wij succesvol bodycams hebben bepleit, zijn wij 
ook voor cameratoezicht en bodycams om hun veiligheid én die van onze 
inwoners en hulpdiensten te vergroten. 
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• Digitale veiligheid is zeer belangrijk. Steeds vaker zijn onze inwoners 
slachtoffer van digitale criminaliteit, zoals WhatsApp-fraude of phishing. 
Wij vinden dat de gemeente verantwoordelijkheid heeft voor de digitale 
veiligheid van haar inwoners. Daarom investeren we in goede voorlichting, 
maar ook in veilige digitale oplossingen.  

• Alle wegen die leiden tot extreem rijgedrag, worden aangepast om de 
overlast te beperken voor onze inwoners. Wij zijn er voorstander van om 
te leren van de aanpak van verkeersonveiligheid in de steden om ons 
heen.  

• Voor de discussie over het legaliseren van softdrugs wachten wij 
de landelijke pilot af over gesloten coffeeshopketens. Als gemeente 
Roosendaal staan wij in de frontlinie van drugsgebruik. We staan open 
voor oplossingen tegen drugsgebruik en de criminaliteit er omheen.  Daar 
waar de georganiseerde misdaad gebruik maakt van intimidatiepraktijken 
tegen onze inwoners, ondersteunt de gemeente de inwoners en helpt hen 
actief. 

• Roosendaal is gebaat bij een preventief beleid om overlast door jongeren 
in te perken. De VVD bepleit speciale programma’s op middelbare 
scholen, zodat jongeren én hun ouders zich meer bewust worden van 
het belang van een veilige omgeving. Daarnaast zijn wij voorstander 
van een onafhankelijk aanspreekpunt in elke wijk met gezag over 
probleemjongeren. 
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5.1 Belang van de inwoners staat voorop 

De gemeente is er om problemen op te lossen. Het belang van de 
inwoners staat altijd voorop. Met eenvoudige formulieren, helder 
taalgebruik en overzichtelijke regels helpen we alle inwoners en 
ondernemers vooruit in het leven en voorkomen we wachtrijen, 
problemen en frustraties.

• Brieven en formulieren van de gemeente zijn voor iedereen begrijpelijk. 

• We vinden het normaal dat de gemeente de telefoon opneemt wanneer je 
belt met een vraag en er alles aan doet om je goed te helpen. 

• De digitale dienstverlening van de gemeente is van goede kwaliteit. 
Inwoners kunnen hun zaken zoveel mogelijk vanuit huis regelen en 
wanneer het hen uitkomt. 

• Het gemeentehuis is fysiek bereikbaar en kent openingstijden buiten 
kantoortijden voor zaken die je niet digitaal kunt regelen. Bij vragen is het 
altijd mogelijk om een mens te spreken in plaats van een computer. 

• De gemeente zorgt ervoor dat ICT volledig up to date is, zodat 
privacygevoelige informatie van inwoners beschermd is tegen digitale 
hacks en cyberaanvallen. 

• Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente betrekt 
inwoners bij en informeert hen over gegevens die belangrijk zijn om een 
oordeel te kunnen vormen over het lokaal bestuur, zoals de besteding van 
subsidies. 

• De gemeente informeert haar inwoners zowel digitaal (website en 
persberichten), per brief als via gedrukte media die huis aan huis worden 
verspreid (De Bode).  

• De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit 
zoals identiteitsfraude tegen te gaan of te bestraffen. 

• De wereld houdt niet op bij de gemeentegrens. De gemeente werkt slim 
samen met collega’s in de omgeving als dit leidt tot betere oplossingen 
voor bereikbaarheid, regionale werkgelegenheid of woningbouw.

V. Een gemeente die klaar staat 
voor alle inwoners
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5.2 Bundeling van krachten voor slimme oplossingen

Roosendaal maken we met elkaar! We bundelen onze krachten 
en werken met plezier samen om de problemen op te lossen in 
onze eigen straat, buurt of wijk. Daarom vinden we het belangrijk 
dat de gemeente slimme en creatieve initiatieven van inwoners en 
ondernemers aanmoedigt. En bij belangrijke besluiten worden onze 
inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium worden betrokken.

• Wij zijn voorstander van het stimuleren van initiatieven die gebruik maken 
van moderne en slimme toepassingen, zoals Internet Of Things (ioT), 3D 
Printing, Creative Labs et cetera. 

• Het initiatief om te komen tot een “Smart City Roosendaal” zou breder en 
intensiever moeten worden ondersteund en benut. Betrek hierbij lokale 
ondernemers en particulieren. 

• Het enthousiasme van de samenleving benutten we hierbij zoveel 
mogelijk. Daarom zitten we initiatieven van ondernemers en verenigingen 
zo min mogelijk in de weg met regels en vergunningen en denken we 
proactief mee bij een verenigingen-, ondernemers- of duurzaamheidsloket. 

• We ondersteunen maatschappelijke initiatieven die inwoners betrekken, 
zoals dorps- en wijkraden. 

• Bij het opstellen van nieuw beleid wordt iedereen die dit direct raakt 
betrokken. Daarbij creëert de gemeente vooraf duidelijke verwachtingen 
om teleurstellingen achteraf te voorkomen. Zo werken we aan draagvlak 
en beter beleid. 

• Participatie betekent niet dat de grootste schreeuwers altijd gelijk krijgen. 
De gemeente heeft meer oog voor de ‘stille meerderheid’ die de gemeente 
niet altijd zo snel weet te vinden. Zo houden we balans bij het maken van 
keuzes.



47

5.3 We gaan verstandig met ons geld om

Een gemeente is pas gezond als de financiën op orde zijn. Belastinggeld 
wordt geïnd bij onze ondernemers en inwoners. Daar gaan we zuinig 
en verstandig mee om. De belasting houden we zo laag mogelijk. 
De gemeente krijgt echter steeds meer taken en de gemeentelijke 
financiën staan onder druk. Daarom is het belangrijk dat de gemeente 
helder en transparant verantwoording aflegt over de besteding van 
belastinggeld.

• De uitgaven en inkomsten van de gemeente zijn transparant. De begroting 
en het jaarverslag zijn helder leesbaar. Bewoners en ondernemers krijgen 
jaarlijks eenvoudige inzage waaraan geld is besteed en welk effect is 
bereikt. 

• We geven niet meer geld uit dan er binnenkomt. 

• De woonlasten blijven zo laag mogelijk.  

• De gemeentelijke leges zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de kostprijs. 
‘De gebruiker betaalt’ is het uitgangspunt. Het is niet acceptabel als 
allerlei kosten op inwoners afgewenteld worden. Voor vervanging van een 
gestolen rijbewijs of identiteitsbewijs hoef je niet te betalen. Zo’n situatie 
is al vervelend genoeg.
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5.4 De gemeente neemt de inwoners serieus

Met de nieuwe omgevingswet wordt een belangrijk hoofdstuk 
toegevoegd aan de mogelijkheden van de inwoners om invloed uit 
te oefenen op zijn woonomgeving en inspraak bij en deelname aan 
besluitvorming is hiervoor een belangrijk instrument. Openstaan voor 
emoties, de dialoog echt aangaan en samen tot consistentie en focus 
komen bij onderwerpen die dat nodig hebben. Niet alleen varen op 
zekerheden en mijden van risico’s, maar met lef en moed inwoners en 
hun woon- en leefomgeving verder brengen. De Roosendaalse VVD pleit 
voor een meer eigentijdse wijze van besturen en verantwoordelijkheden 
nemen, meer dienstbaar aan de samenleving.   

• In de communicatie is de gemeentelijke overheid duidelijk: in woord en 
geschrift, geen wolligheid om zaken te verbloemen, heldere taal, voor 
iedereen toegankelijk.  

• In de communicatie is de gemeente eerlijk en integer.  

• Samenwerking: niemand moet/mag op een eilandje zitten. Een goede 
samenwerking tijdens alle processen vergroot de acceptatie van alle 
besluiten, van hoog tot laag.  

• Kwaliteit: behandel iedereen zoals je zelf behandeld zou willen worden. De 
overheid moet het voorbeeld geven en de lat hoog leggen.
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