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Voorwoord 

Aan de baas, jij als inwoner dus, van Roosendaal, Nispen, 

Wouw, Wouwse Plantage, Moerstraten en Heerle. 

Voor je ligt het verkiezingsprogramma van de PvdA 

Roosendaal. Thuis in Roosendaal. 

We zijn trots op onze stad en dorpen. Die trots dragen we ook uit. Maar 

tegelijkertijd durven we ook te benoemen waar het nog beter kan. 

De PvdA heeft altijd gestreden voor gelijke kansen en de vrijheid om je te 

ontplooien. Helaas zijn gelijke kansen voor iedereen geen 
vanzelfsprekendheid meer. Het wordt steeds moeilijker een betaalbaar 

huis te vinden; ook in onze stad en dorpen. Helaas zien we dat jongeren 
lijken af te haken bij gebrek aan toekomstperspectief. We zien te veel 

mensen die aan de kant blijven staan bij gebrek aan zinvol werk. Dat 
willen als PvdA Roosendaal niet laten gebeuren. Wij kiezen voor een 

gemeente waarin we naar elkaar omkijken. 

Onze samenleving wordt steeds diverser. De PvdA Roosendaal wil er voor 

alle bewoners zijn. Ook voor de mensen die zich niet of onvoldoende 
gewaardeerd en erkend voelen. Voor de PvdA Roosendaal geldt: iedereen 

telt mee, iedereen doet mee. We verliezen niemand uit het oog. Elke 
inwoner van de gemeente Roosendaal krijgt de steun die hij of zij 

verdient. Onze gemeente moet een fijne plek zijn om te wonen, te werken 
en met elkaar te verkeren. Daar gaat de PvdA Roosendaal zich hard voor 

maken. 

Uiteindelijk willen we allemaal het beste voor onszelf en onze kinderen. 

We willen een fijn huis om in te wonen, een leuke omgeving om in te 
recreëren en een veilige plek om op te groeien. We willen leuke winkels in 

de stad en dorpen, toegankelijke wegen en gebouwen, een plek om in de 
wijk of dorp samen te kunnen komen, meedenken over hoe en waar we 

als gemeente staan over 20 jaar. En al dit is waar de aankomende 

verkiezingen in maart over gaan. 

Toen ik twaalf was heb ik zaken als een fijn huis om in te wonen en een 

veilige plek om op te groeien uit handen moeten geven aan jeugdzorg. Ik 

moest erop vertrouwen dat zij mij een veilige plek konden bieden waar ik 



 

 
 

rustig in kon opgroeien. Dat ging soms met horten en stoten, maar is wel 

goed gekomen. En wat ik leerde in die acht jaren die ik doorbracht in 
jeugdzorggroepen is dat als ik me alleen maar focus op mijn eigen geluk 

en mijn eigen veilige plek, ik anderen passeer in hun weg naar datzelfde. 
Toen ik de kans kreeg om op te komen voor de jongeren in de 

jeugdzorgorganisatie waar ik bij zat; toen ik tegenover het bestuur mocht 

zeggen “dit is voor ons als jongeren belangrijk”; toen was ik niet meer 
bezig met dingen voor mezelf te regelen, maar voor de hele groep. En iets 

betekenen voor anderen bleef belangrijk voor mij. Want als ik goed uit de 
jeugdzorg kon komen, dan kunnen anderen jongeren dat ook. Die drive 

om iets voor een ander te betekenen zit nog altijd in mij. 

En nu als lijsttrekker van de Partij van de Arbeid en als kandidaat raadslid 
voor de gemeenteraad Roosendaal krijg ik, samen met iedereen op onze 

kandidatenlijst, de kans om met jullie te kijken naar wat ons als inwoners 
van Roosendaal, Nispen, Wouw, Wouwse Plantage, Moerstraten en Heerle, 

jong en oud, samen vooruit kan helpen in de vraagstukken die voor ons 

liggen. Vraagstukken over wonen, zorg, veiligheid en nog veel meer. Want 
hoe willen we zaken nu aangepakt hebben in onze wijken en dorpen? 

Ieder deel van de gemeente heeft een andere vraag en die vragen moeten 

we zo goed mogelijk op zien te pakken. 

Daarom zijn de verkiezingen van maart ook zo belangrijk voor de 

toekomst van onze gemeente. Kiezen we ervoor een kille gemeente te 
worden, of blijven we liever een gemeente waarin we naar elkaar 

omkijken? Bouwen we alleen maar voor de rijken of blijven we investeren 
in betaalbare huizen? Geven we studenten een warm welkom of sturen we 

ze liever door naar Breda en andere steden? Focussen we ons alleen op de 

stad of kijken we naar de hele gemeente? Staan we toe dat kansen van 
kinderen worden bepaald door hun afkomst of zorgen we dat elk kind een 

eerlijke kans krijgt op een goede toekomst? Sluiten we onze ogen voor de 
klimaatcrisis, of zorgen we voor een duurzame toekomst? Staan we toe 

dat mensen worden buitengesloten of geven we iedereen de kans om mee 
te doen? Want we kunnen het voor onszelf goed geregeld willen hebben, 

maar we willen ook dat het goed gaat met onze familie en vrienden. En 
waarom dan ook niet met onze buren? En daar kunnen we alleen samen 

naar kijken. Want samen staan we sterk en samen komen we vooruit. 

Onze plannen en ideeën kunnen niet zonder jullie input, ook na de 

verkiezingen. Dus laat van je horen, denk mee en geef aan waar jij 
behoefte aan hebt. Nu en in de toekomst. Zo maken we er samen wat 

moois van. In ons verkiezingsprogramma kun je lezen waar wij in aanloop 
naar de verkiezingen en daarna ons op richten, van wonen tot 

duurzaamheid en alles daar tussenin. 

  



 

 
 

Op onze social media kanalen kun je via @PvdARoosendaal altijd contact 

met ons opnemen en ons natuurlijk volgen. Dit verkiezingsprogramma is 

ook digitaal te vinden op onze website roosendaal.pvda.nl  

Ik wens je veel leesplezier! 

Björn Rommens, lijsttrekker PvdA Roosendaal 

 

  



 

 
 

De PvdA Roosendaal is er voor ons allemaal! 

De PvdA is ambitieus en wil haar doelen samen met, voor en door jou 
realiseren. We zien in ons onlangs gepresenteerde plan om van de 

A58  een groene slinger door Roosendaal aan te leggen niet alleen een 
manier om de stad mooier, groener en leefbaarder te maken, maar ook 

om Roosendalers in sociaal opzicht dichter bij elkaar te brengen. De 
slinger staat symbool voor het duurzaam verbinden van alle inwoners in 

de gemeente Roosendaal. 

We zitten nog midden in de coronacrisis. Overal zijn de gevolgen van de 

epidemie voelbaar en zichtbaar. Ook in onze gemeente. Er zijn inwoners 
overleden als gevolg van het virus, anderen zijn nog herstellende van de 

aandoening. Iedereen kreeg er mee te maken, het had grote invloed op 
ons hele doen en laten. Op ons privéleven, het onderwijs, ons werk en 

inkomen en onze blik op de toekomst. Hopelijk is het einde van deze nare 
periode nu in zicht. We gaan ons herpakken en inmiddels verschijnen 

berichten dat het economisch herstel sneller gaat dan eerst werd gedacht. 
Maar omdat er steeds wordt gesproken over dé economie en dé 

samenleving dreigen we te vergeten dat veel individuen de nodige 

schrammen en bulten hebben opgelopen. En helaas betreft het vaak de 
mensen die vóór corona al kwetsbaar waren; omdat ze minder kansen 

kregen in het onderwijs, minder goede toegang hadden tot fatsoenlijke 
banen en minder participeerden in het maatschappelijk verkeer. In 

Roosendaal woont al een grote groep (15 procent) kinderen dat opgroeit 
in een gezin onder de armoedegrens en dat is in 2021 nog zichtbaarder 

geworden. 

De PvdA heeft altijd gestreden voor gelijke kansen en de vrijheid om je te 
ontplooien. Maar we staan wel op een keerpunt. Het ideaal van 

kansengelijkheid staat steeds meer onder druk. Het wordt nog  moeilijker 

een betaalbaar huis te vinden in Roosendaal. De kloof tussen rijk en arm 
groeit. Daarom zijn de verkiezingen in maart cruciaal. Wij kiezen voor een 

gemeente waarin we naar elkaar omkijken. 

Grote vraagstukken die op mondiaal en nationaal niveau spelen, zijn ook 
zichtbaar en voelbaar op lokaal niveau, in de gemeente Roosendaal. 

Actueler dan ooit zijn de kwesties over milieu, klimaatverandering en de 
stijgende energieprijzen en over de antwoorden daarop. Duurzaam 

denken en handelen is geboden. Daar moeten alle inwoners van de 
gemeente Roosendaal aan meewerken. De PvdA wil op lokaal niveau alles 

in het werk stellen om milieubewustzijn te bevorderen en de inwoners van 

de gemeente Roosendaal te helpen en te faciliteren om zich milieubewust 
te gedragen. In Roosendaal is de afgelopen jaren al ingezet op duurzaam 

bouwen zoals bijvoorbeeld het project  ‘t Zand waarvan een groot deel 

zonder gasaansluiting is aangelegd. Maar het moet meer en sneller. 



 

 
 

De PvdA wil er voor alle bewoners zijn. Dus ook voor de mensen die zich 

niet of onvoldoende gewaardeerd en erkend voelen. We willen een 
inclusieve samenleving zijn waar plaats is voor iedereen, ongeacht 

maatschappelijke positie, etnische afkomst of seksuele geaardheid. 
Iedereen telt mee, de een verdient en krijgt wat meer aandacht dan de 

ander, maar we verliezen niemand uit het oog. Elke inwoner van 

Roosendaal krijgt de steun die hij of zij verdient. Roosendaal moet een 
fijne plek zijn om te wonen, te werken en met elkaar te verkeren. 

Ongemakken moeten worden verholpen, op het gebied van de fysieke 
omgeving als ook op het gebied van intermenselijk verkeer. Daar gaat de 

PvdA Roosendaal zich hard voor maken. 

 

Verantwoording samenstelling verkiezingsprogramma 

Om de werkelijk belangrijke zaken in beeld te krijgen en om ze in het 

verkiezingsprogramma op te nemen, heeft een raadpleging 
plaatsgevonden onder PvdA-leden en sympathisanten. Aan de deelnemers 

van die enquête is gevraagd om aan te geven welke van de aangereikte 
thema’s in hun ogen het urgentst zijn om op te lossen. De antwoorden op 

deze vraag vormen de basis van ons verkiezingsprogramma, waarbij we 
natuurlijk ook veel informatie hebben mogen ontvangen van 

maatschappelijke organisaties, instellingen en ondernemers uit 

Roosendaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1. Wonen is een recht 

Er is een grote vraag naar woningen, zowel in de particuliere sector als in 

de huursector. De Nederlandse woningmarkt kent een grote krapte. De 
vraag naar woningen is sterk toegenomen terwijl de bouw ervan is 

achtergebleven. Het tekort aan betaalbare woningen is groeiende. Met 
name voor jongeren. Starters hebben weinig kans op het verwerven van 

een woning door de excessief hoge huizenprijzen of het gebrek aan 

betaalbare huurwoningen. 

Gelukkig bouwt Roosendaal in 2022 druk verder aan de nieuwe wijk 

Stadsoevers. Maar ook elders vinden bouw- of verbouwactiviteiten plaats 

zoals in de Josephwijk, op diverse plekken in het Centrum en in Wouw. 

Een knelpunt blijft wel het wonen van onze jongeren nu en in de 
toekomst. Behalve in de tiny houses in Stadsoevers waar een aantal 

jongeren  een prettige woonplek heeft gevonden, is het toch voor veel 
doelgroepen in Roosendaal en de dorpen een uitdaging om een geschikte 

woning te vinden. We vragen extra aandacht voor dit probleem. 

Meer woningen bouwen is één van de oplossingen, maar ook het 

doorbreken van het marktdenken in de bouwsector. Alleen als we de regie 
terugpakken en met maatschappelijk verantwoord opererende 

projectontwikkelaars samenwerken, kunnen we ervoor zorgen dat in 
Roosendaal over een aantal jaren voldoende betaalbare huizen gebouwd 

zijn. 

Wonen vraagt ook om een goede leefbaarheid in de wijken en dorpen. De 
gemeente heeft miljoenen uitgegeven aan de binnenstad (Centrumring, 

Nieuwe Markt). Wij hebben altijd gepleit voor een balans in heel de 

gemeente Roosendaal. We gaan daarom volop investeren in leefbare 

wijken en dorpen. 

Voor de gemeente Roosendaal betekent dat: 

 we in de dorpen en de stad een duidelijke balans realiseren in 
bestemmingsplannen, de structuurvisie (omgevingsvisie) en woonvisie 

wat betreft sociale woningbouw, type woningen en de daaraan gekoppelde 

(huur)prijzen; 

 we in de omgevingsvisie en woonvisie vastleggen en met 

projectontwikkelaars afspreken dat een passend percentage van de 
gerealiseerde nieuwbouwwoningen naar starters gaat om zo starters een 

eerlijke kans te geven. Bij koop leggen we dat vast in 

bestemmingsplannen en overeenkomsten, bij huur wordt dit onderdeel 

van de huisvestingsverordening; 



 

 
 

 we in Roosendaal zorgen voor een maatregel van zelfbewoningsplicht, 

waarin we voorkomen dat beleggers en speculanten huizen opkopen en 

starters geen kans hebben; 

 we in Roosendaal zorgen voor het verkleinen van grote 
gezondheidsverschillen tussen inwoners van de ene en een de andere wijk 

door een woonzorg-agenda op te stellen waarin extra aandacht is voor de 
voorzieningen die er naast een goede woning nodig zijn om de gezondheid 

van de wijkbewoners te verbeteren; 

 we leegstand willen voorkomen. Leegstaande bedrijfspanden, schimmige 

schuren en stallen hebben een aantrekkingskracht op verkeerde 
investeerders. In het kader van de aanpak van ondermijning en drugslabs 

is het transformeren van deze panden naar woningen een oplossing. We 

willen meer experimenteerruimte hiervoor; 

 van lege panden in het straatbeeld wordt niemand blij. Een van de opties 
is het ombouwen naar (sociale) huurwoningen; betaalbaar en voor een 

gemixte groep woningzoekenden. 

 zorgen dat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen; 

 nu de woningnood hoog is moeten we naar alle mogelijke plekken kijken, 

zowel binnen de bestaande wijken en dorpen als in het buitengebied. 

Inzet is op een aantrekkelijke groene en duurzame woonomgeving; 

 we verhogen de starterslening: hiermee vergroten we de kans voor 
jongeren, starters, om een woning te kopen en verbeteren de 

doorstroming op de woningmarkt; 

 arbeidsmigratie moeten we in goede banen leiden. Ook als het gaat om de 
huisvesting. Roosendaal moet een aantrekkelijke, veilige (tijdelijke of 

permanente) vestigingsplaats zijn. Grootschalige accommodaties voor kort 

verblijf, permanent verblijf in wijken en dorpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

2. Alle kans om te leren 

Ieder kind verdient een fijne jeugd, een veilig thuis en een goede school. 
Op school maak je vrienden, word je uitgedaagd om te ontdekken wie je 

bent en word je in staat gesteld om je dromen waar te maken. De wijk 
waarin je woont, je achtergrond of wie je ouders zijn, mogen nooit 

bepalend zijn voor wie je later wordt. We vinden het onaanvaardbaar dat 
niet iedereen een eerlijke kans krijgt en doen er in Roosendaal alles aan 

om leerachterstanden en laaggeletterdheid tegen te gaan en de 
kansengelijkheid te bevorderen. Samen met de scholen en de 

kinderopvang zorgen we ervoor dat de Jeugdagenda met betere en 

passende oplossingen komt om ongelijkheid tegen te gaan. 

Ook de coronapandemie had en heeft effect op het onderwijs van de 
allerkleinsten tot de jongvolwassenen. Thuisonderwijs, geen onderwijs, 

digitaal onderwijs en stages die niet doorgaan. In Roosendaal zullen we 
ook voor onze jonge inwoners de komende periode extra aandacht 

moeten hebben. Alle kinderen moeten maximale kansen krijgen om zich 
te kunnen ontwikkelen en te leren. Samen met het onderwijs versterken 

we de sociale basis en maken we optimaal gebruik van de middelen die 
het rijk ter beschikking stelt om taal- en leerachterstanden weg te 

werken, juist bij die kinderen van wie de sociale basis niet sterk is. 

Voor de gemeente Roosendaal betekent dat: 

 in Roosendaal scholen, gemeente en jeugd(zorg)instellingen 

samenwerken. Het onderwijs is integraal onderdeel van ons jeugdbeleid; 

 door naast onderwijs en kinderopvang ook vrijetijdsbesteding, 

ontspanning, sport en cultuur aan te bieden, alle kinderen de mogelijkheid 

krijgen zich optimaal te ontwikkelen; 

 we extra in scholen investeren die veel leerlingen met een leerachterstand 
en/ of veel kinderen uit gezinnen met lage inkomens hebben, om 

ongelijkheid te bestrijden; 

 we met een gerichte aanpak scholen gaan ondersteunen om alle ouders 
bij de school en de educatieve ontwikkeling van hun kinderen te 

betrekken; 

 we in de scholen ondersteunen bij het verbeteren van hun leesonderwijs; 

 we het inburgeringsonderwijs beter laten aansluiten op het reguliere 
onderwijs om zo de kwaliteit van en het slagingspercentage voor 

inburgering omhoog te brengen; 



 

 
 

 elke school een eigen conciërge heeft die alle kinderen kent en die 

leerkrachten ontzorgt; 

 op de scholen zelf extra jeugdprofessionals worden ingezet met als doel 

vanuit preventie zorg te bieden; 

 leerwerkmakelaars op alle vmbo-en mbo-scholen werkzaam zijn om 

leerlingen te helpen bij het vinden van waardevolle stages; 

 alle bestaande mogelijkheden benutten voor scholing en omscholing; 

 de schoolpleinen vergroenen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3. Recht op een veilige leefomgeving 

Veiligheid is een basisbehoefte, die voor de meesten van ons gelukkig een 
vanzelfsprekendheid is. Maar juist in de buurten waar de inwoners het al 

zwaar hebben, is het dat niet. Het sociaal werk is daarom van belang. Het 
vormt de ogen en oren voor de gemeente in de wijk. Sociaal werkers zien 

door hun contacten in de wijk de behoeften van mensen en acteren daar 

ook op door concrete hulp. 

In onze kwetsbare wijken waar de meeste woninginbraken zijn, is de 
verloedering door vandalisme en achterstallig onderhoud het grootst en is 

de overlast door ondermijnende criminaliteit het meest tastbaar. Daar 
kunnen juist de sociaal werkers een grote rol spelen in de vorm van 

bezoek, advies, doorverwijzing in het netwerk en de organisatie van 
activiteiten. Het gaat niet enkel om een taak, maar het gaat om mensen 

kennen. Mensen kennen de sociaal werker en dat schept vertrouwen. 
Hierdoor ontstaat de mogelijk van vroegsignalering en preventie. Door 

meer in de wijk aanwezig te zijn, zorgen we ervoor dat de verlokkingen 
van het snelle geld van de drugscriminaliteit minder vat krijgen op de 

inwoners. 

Eind 2020 kregen we te maken met onacceptabel gedrag van jongeren in 

enkele Roosendaalse wijken. Het vuurwerkverbod was de lont in het 
kruitvat van onvrede over hun leefsituatie. Duidelijk is dat daaraan 

gewerkt moet worden en de PvdA vraagt daar aandacht voor. 

We kiezen voor de  “twee handen” voor wijkaanpak; de harde hand om te 

kunnen opsporen en straffen, de uitgestoken hand om perspectief te 

kunnen bieden. 

Een veilige leefomgeving betekent natuurlijk ook schoon, heel en veilig. 

Verkeersveiligheid is hierbij ook een belangrijk item voor ons. 

Voor de gemeente Roosendaal betekent dat: 

 we extra investeren in de meest kwetsbare wijken omdat daar de meeste 

woninginbraken plaatsvinden, de onveiligheid op straat het grootst is, 
vandalisme het meest zichtbaar is en de drugscriminaliteit voor de meeste 

ontwrichting zorgt; 

 we Roosendalers de kans geven mee te praten en te beslissen over de 

inzet van de financiële injectie voor het veiligheidsbeleid; 

 we kansarme jongeren perspectief willen bieden en meteen ingrijpen als 

iemand dreigt te ontsporen. Voorkomen is beter dan genezen. Daarom 
bezuinigen we niet op het buurt- en jongerenwerk, draaien we eerdere 

bezuinigingen terug en zorgen we er met een extra impuls voor dat alle 
kwetsbare jongeren in beeld zijn bij onze professionele buurt- en 



 

 
 

jongerenwerkers waarbij we oog blijven houden voor de inwoners die 

overlast en onveiligheid ervaren; 

 we in een grotere inzet van sociaal werk in wijken en buurten investeren. 

De buurtpreventie vormen de ogen en orden in de wijken en dorpen. Een 
veilige leefomgeving vraat echter meer: voldoende aanwezigheid van 

wijkagenten en boa’s. De harde hand om op te sporen en te straffen en de 

uitgestoken hand om perspectief te bieden; 

 we meer wijkagenten en boa’s willen zonder dat de boa alle taken van de 
wijkagent overneemt. De aanwezigheid van politie en justitie is 

noodzakelijk. De wijkagent krijgt weer de taak die hij of zij oorspronkelijk 

had; 

 30 km/u wordt de norm. De snelheidsverlaging zorgt voor een veilige en 

aantrekkelijke gemeente. De lagere snelheid helpt om het verkeer 

overzichtelijker en veiliger te maken. De straten die geschikt zijn worden 

in overleg met omwonenden hierop ingericht; 

 veilige kindzones: Rond alle scholen moeten veilige schoolzones zijn. In 

deze schoolzones is de maximumsnelheid voor auto’s 30 km per uur, zijn 
er parkeerverboden, veilige in- en uitstapplaatsen voor kinderen en veilige 

fietsroutes van en naar de scholen; 

 een veilige leefomgeving betekent ook in de volle breedte Roosendaal 

Fietsvriendelijk. Dat betekent investeren in veilige en goed onderhouden 
fietspaden. Dit alles met een goed en logisch verbonden fietsennetwerk 

tussen wijken en dorpen, het buitengebied en omliggende gemeenten; 

 minder aantrekkelijke tarieven voor parkeren op straat, zodat bezoekers 

gestimuleerd worden om de parkeergarages te gebruiken. Hierdoor is er 
meer parkeerruimte beschikbaar voor vergunninghouders om de auto 

dichtbij huis kwijt te kunnen; 

 ieder manier om de bereikbaarheid (om een wijk in en uit te gaan) is het 

onderzoeken waard. Het voorbeeld de Willem Dreesweg doortrekken naar 
de Zundertseweg kan dus een optie zijn voor de wijken Langdonk en 

Kortendijk, maar nut en de noodzaak moeten eerst in beeld worden 
gebracht; 

 voor ons staat centraal dat we in Roosendaal op de meest veilige en 
gezonde manier, voor zowel onze inwoners, hulpverleners, dier en natuur, 

met vuurwerkgebruik om kunnen gaan. Niet al het vuurwerk hoeft dus 

verboden te worden; lokaal maatwerk staat centraal; 

 de illegale (soft)drugsmarkt is tot op heden de grote winnaar van het 
huidige drugsbeleid. Dat moet anders. Een lokaal uitgiftepunt, gebaseerd 

op de pijlers: preventie, handhaving en goede afstemming met 

buurgemeenten (waaronder ook die in België) staat hierbij centraal. 



 

 
 

4. Iedereen een kans 

Een samenleving met kansengelijkheid is nu nog ver weg. 70% van de 
huishoudens die in de problemen zit, is niet zichtbaar. In Roosendaal 

woont al een grote groep (15 procent) kinderen die opgroeit in een gezin 
onder de armoedegrens en dat is in 2021 nog zichtbaarder geworden. 

Kinderen uit arme gezinnen hebben een moeilijkere start, kunnen vaak 
niet meedoen met sport, niet naar verjaardagsfeestjes gaan en niet 

meepraten over de vakantiereizen. We willen dat kinderen in armoede een 

eerlijke start kunnen maken. 

Niet alleen een kans op onderwijs, een stage, een baan, maar ook een 
kans om gewoon mee te doen. Ook als je fysiek beperkt bent, moeten 

gebouwen en wegen toegankelijk zijn. Voor volwassenen en ouderen is de 
digitale wereld meer en meer aanwezig. Als gemeente moeten we een 

weg vinden om met onze partners aanwezig te zijn in de digitale wereld 
ter ondersteuning van inwoners en om iedereen mee te kunnen laten 

doen. 

Roosendaal deelt geen straf meer uit voor pech, maar biedt kansen en 

perspectief voor mensen. Daar worden we allemaal beter van, individueel 
en als samenleving. Goede schuldhulpverlening en een ruimhartig 

minima- en armoedebeleid moeten ervoor zorgen, dat mensen weer mee 

gaan doen.  We willen de preventieve rol van de sociale basis vergroten. 

Door dicht bij onze inwoners te staan, weten we wat zij nodig hebben. 

Daar kunnen we mensen bij elkaar brengen; op het schoolplein, de 

sportvelden, de markt of waar dan ook. 

Voor de gemeente Roosendaal betekent dat: 

 we ervoor gaan zorgen dat de hulpverlening wordt gericht om de mensen 

te helpen en niet om hen ‘aan te pakken’; 

 iedereen toegang krijgt tot de digitale leefwereld. Dit doen we door samen 

met partners onze inwoners verder te helpen met digitale middelen; 

 we ongemakken willen laten verhelpen, op het gebied van de fysieke 
omgeving, om zo de toegankelijkheid van gebouwen, openbare ruimte, 

wegen en andere voorzieningen voor iedereen in Roosendaal te 

verbeteren; 

 we inzetten op vroegsignalering en preventie. Daar ligt de sleutelrol voor 

de gemeente. Onze dienstverlening houdt hier rekening mee; 

 we zorgen voor goede schuldhulpverlening en een ruimhartig minima- en 

armoedebeleid; 



 

 
 

 we gaan samenwerken met het Jeugdeducatiefonds. Dit fonds helpt om de 

ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien vanuit een achterstand te 
vergroten. Aanvragen voor het fonds lopen via de basisschool, omdat daar 

bekend is wat de talenten en intellectuele mogelijkheden van de kinderen 
zijn. De juf of meester weet als geen ander wat nodig is. Waar geldgebrek 

een belemmering is in de ontwikkeling, kan de school een beroep doen op 

het Jeugdeducatiefonds; 

 participatie en inspraak van onze inwoners is van groot belang voor een 
goed functionerende gemeente. Wijk- en dorpsraden nieuw leven in 

blazen lijkt ons een goed idee, waarbij we niet de andere participatie en 

inspraak vormen uit het oog moeten verliezen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5. Werken aan werk 

Werk is belangrijk voor mensen. Het waarderen van werk evenzeer. Niet 
iedereen is hetzelfde. Talenten, interesse en ervaringen zijn op 

verschillende gebieden te vinden. Daarom is het ook zo belangrijk dat 
Roosendaal voor al haar inwoners een divers aanbod heeft in werk. 

Passend werk. Leuk werk. Werk waarmee je een boterham kunt 
verdienen. Ook vrijwilligerswerk is werk. Het is een onmisbare factor in de 

wijk. Vrijwilligerswerk is goud voor de wijk. Vrijwilligerswerk is ook voor 

de vrijwilligers een belangrijke bron voor zingeving. Je betekent iets voor 
anderen en voor de buurt waarbij je je betrokken voelt. Dat geeft een 

goed gevoel. 

De coronacrisis heeft voor veel Nederlanders duidelijk gemaakt hoe 
onzeker hun baan en inkomen is. Het is een onzekerheid die door de 

doorgaande flexibilisering van de arbeidsmarkt voor veel mensen ook al 
voor corona een gegeven was. De kwetsbare positie van zzp’ers en 

mensen met een tijdelijk of nulurencontract op de arbeidsmarkt, de 
concurrentie op arbeidsvoorwaarden en teveel werk dat niet beloond 

wordt, zijn allemaal symptomen van een arbeidsmarkt die niet meer goed 

functioneert en waar tegelijkertijd kansen op een mooiere toekomst 
onbenut blijven. Ook zijn er de malafide praktijken bij uitzendbureaus en 

werkgevers. Arbeidsmigranten worden regelmatig uitgebuit en in een 
situatie gebracht waarin hun woonomstandigheden soms tot overlast 

leiden. 

Iedereen verdient een goede, betekenisvolle baan en een rechtvaardig 
inkomen. Werk is meer dan alleen een inkomen. Werk is de sleutel tot 

bestaanszekerheid, waardering, respect en de mogelijkheid tot deelname 
aan de samenleving. Met werk zijn mensen in staat een zelfstandig 

bestaan op te bouwen en hun talenten te ontwikkelen. 

Voor de gemeente Roosendaal betekent dat: 

 we het vestigingsklimaat voor andere dan alleen logistieke bedrijven 

verbeteren; 

 we ons samen met de regio richten op vernieuwing en verduurzaming van 
de economie, samen met het bedrijfsleven, het onderwijs en andere 

partners. Specifiek in de logistiek omdat we daar sterk in zijn. Juist daar 
kunnen we een innovatieve slag slaan door duurzamer en circulair te 

werken en daarmee extra werkgelegenheid te creëren in de circulaire 

economie; 

 we de ondersteuning van vrijwilligerswerk vergroten; 



 

 
 

 we als organisatie gemeente Roosendaal het goede voorbeeld geven door 

met goede arbeidsvoorwaarden te werken; 

 we de registratie van arbeidsmigranten verbeteren, zodat de gemeente 

weet waar arbeidsmigranten verblijven; 

 we inzetten op vestiging van duurzaam producerende bedrijven; 

 Roosendaalse ondernemende talenten moet je koesteren. De gemeente 

luistert, droomt en onderneemt met je mee. Het hoe en wat qua 
investeren stemmen we af met de wensen van de ondernemer. Daarbij 

blijven we promoten: ‘wees loyaal, koop lokaal’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

6. Wij zorgen voor elkaar 

De gemeente is verantwoordelijk voor de Wmo en de jeugdzorg. Deze 

taken zijn in 2015 aan de gemeente overgedragen, maar het 
meegeleverde budget is verre van toereikend. Hoe we daar lokaal mee 

omgaan, is een politieke keuze. De PvdA vindt dat het beperkte budget 
nooit een belemmering mag zijn om de zorg te leveren die iemand nodig 

heeft. Iedereen moet daarop kunnen rekenen. 

De sociale basis is het fundament van de samenleving. Hiermee bedoelen 

we het netwerk van mensen die met en voor elkaar, zonder 
winstoogmerk, activiteiten organiseren, zoals in het verenigingsleven, 

vrijwilligerswerk en mantelzorg en hiervoor de benodigde voorzieningen 
(organisaties, huisvesting, enz.) oprichten en in stand houden. In 

Roosendaal hebben we al goede stappen gezet. De ondersteuning aan 
inwoners wordt zo dichtbij als mogelijk georganiseerd. In de vijf 

gebiedsnetwerken zijn de wijkzuster, de wijkagent, woonconsulenten, 
welzijnswerkers en cliëntondersteuners vertegenwoordigd. Belangrijk in 

de ondersteuning en zorg in Roosendaal zijn de vrijwilligers en 
mantelzorgers om die zorg zo vanzelfsprekend als mogelijk te maken. Die 

mantelzorgers zitten vooral in de leeftijdsgroep van 19 tot 65 jaar, hebben 

voor een groot deel een baan en dienen ook zichzelf en gezinsleden te 
onderhouden. Zij zijn de verzorgers van jeugdige en oudere 

hulpbehoevenden. De fysieke en mentale druk op deze mantelzorgers is 

groot en zal door vergrijzing alleen maar toenemen. 

In de Wmo en de jeugdzorg is het marktdenken doorgeschoten en zijn er 

teveel aanbieders om uit te kunnen kiezen. Dat kan en moet anders. Niet 
de markt, maar de mens staat centraal. Daarom praten we ook niet over 

stelselwijzigingen, maar over hoe we de zorg zo goed mogelijk kunnen 

organiseren in onze gemeente. 

Voor de gemeente Roosendaal betekent dat: 

 we de marktwerking beperken. Door uit te gaan van vertrouwen in de 
zorg- en welzijnsprofessionals en er lokaal op toe te zien dat wij met 

zorgaanbieders werken die niet gaan voor winstmaximalisatie, maar voor 

goede zorg; 

 we de preventieve rol van de sociale basis vergroten door nog meer in te 

zetten op wijkgericht werken; 



 

 
 

 onze sociale wijkteams moeten bereikbaar zijn voor jong en oud, geen 

apart loket. Roosendaal Inclusief, een gemeente voor iedereen; 

 we de ondersteuning van mantelzorgers verbeteren; 

 de gemeente en jeugdzorginstellingen en andere partijen binnen het 

samenwerkingsverband en partijen uit de sociale basis een gezamenlijke 

Werkagenda maken. Het doel is om de verbinding tussen onderwijs, 
jeugdhulp en organisaties uit de sociale basis te versterken. Op school 

wordt nog meer dan nu ingezet op preventie en vroegtijdig signaleren 

waarbij ‘normaliseren’ voorop staat; 

 we de participatie van jongeren bij jeugdbeleid en jeugdzorg vergroten. 

We vragen waar jongeren behoefte aan hebben, gaan met hen in gesprek. 

Dat doen we met inzet van sociale media en specifieke apps; 

 jeugdhulp ook weer een fysieke plek krijgt op scholen, een wens die 

jongeren hebben uitgesproken; 

 we meer gaan doen aan preventie aan de voorkant om depressie en 

zelfdoding onder jongeren te voorkomen; 

 we ook werken aan preventie aan de achterkant. Hulpverleners en andere 

betrokkenen werken samen om mensen met suïcidale gedachten beter in 

beeld te krijgen en toegang te bieden tot specialistische hulp; 

 het nieuwe Huis van Roosendaal (stadskantoor) wil een ontmoetingsplek 
zijn voor de inwoners van Roosendaal. Ruimere openingstijden horen daar 

dan bij qua gastvrijheid en vanuit de dienstverlening naar onze inwoners 

toe; 

 een voldoende aanbod van activiteiten in wijken en dorpen staat voor ons 
centraal. Een buurthuis kan daar als ontmoetingsplek aan bijdragen. De 

gemeente maakt inzichtelijk welke activiteiten bijdragen aan leefbare 

wijken en dorpen en ondersteunt buurthuizen daarbij. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

7. Een actief en creatief Roosendaal 

Sport is passie en nog heel veel meer. Elke week weer staan vele 
vrijwilligers van verenigingen voor dag en dauw op om het beoefenen van 

hun sport in Roosendaal mogelijk te maken. Daarmee leveren ze een 
onmisbare bijdrage aan het vitaal en krachtig houden van onze lokale 

samenleving. Wie sport en lid is van de sportclub, is vaak gezonder en 
heeft een breder sociaal netwerk dan iemand die geen lid is van een 

sportvereniging. We koesteren onze vrijwilligers en verenigingen dus en 
zien sport als een publieke voorziening. Sport en bewegen moet voor 

iedereen betaalbaar zijn. 

Kunst en cultuur raakt, verbindt, verheft, ontspant en biedt naast plezier 

ook stof tot nadenken. Het gaat over wie we zijn, over onze drijfveren en 
over onze dromen. Zonder de bibliotheek, de muziekschool, de cultuur- en 

poppodia, de (gemeentelijke) musea en cultuureducatie is het lastig om 
die dromen te verwezenlijken. Cultuur draagt in al zijn 

verschijningsvormen bij aan de leefbaarheid in de wijken en steden. Voor 
de PvdA is het belangrijk dat alle vormen van cultuur toegankelijk en 

betaalbaar zijn voor iedereen en dat elke cultuuruiting van waarde is. Het 
is belangrijk dat de culturele en creatieve sector de diversiteit van onze 

samenleving representeert. Bij een inclusieve samenleving hoort een 

inclusieve culturele sector. 

Voor de gemeente Roosendaal betekent dat: 

 we bij elke overgang in het leven, zoals van de basis- naar middelbare 

school, nagaan hoe we de uitval onder jongeren die sporten kunnen 

minimaliseren; 

 we zorgen dat sport en cultuur beter aanhaken bij de Jeugdagenda 

waardoor we jongeren meer betrekken bij creatieve initiatieven en 

processen in de stad; 

 wanneer geld het probleem is, we kinderen, jongeren en ouderen, 

tegemoet komen met speciale regelingen; 



 

 
 

 we in onze culturele voorzieningen investeren in ontwikkeling en behoud 

om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente te vergroten; 

 we aanbieders van muziek, dans en theater (en de bibliotheek) stimuleren 

meer te gaan samenwerken om cultuur voor een breder publiek 

toegankelijk te maken; 

 in de culturele sector meer aandacht komt voor erfgoed; 

 we van culturele instellingen, die door de gemeente gesubsidieerd 
worden, vragen om goed werkgeverschap, bijvoorbeeld door de 

toepassing van de Fair Practice Code; 
 

 Roosendaal mag, ook als grootste gemeente in West-Brabant West, op de 
kaart staan als gemeente waar evenementen plaatsvinden, van sport 

(zoals de Vuelta 2022) tot aan cultuur (Kingsday 538). Een lokale variant 

op bestaande evenementen is daarin zeker ook mogelijk. 

  

https://fairpracticecode.nl/nl/over


 

 
 

8. Samen duurzaam leven 

In het Energieakkoord zijn de afspraken rondom de energietransitie van 

gemeenten vastgelegd. De energietransitie biedt volop kansen: voor 
schone lucht, betere huizen, betaalbare energielasten en meer 

werkgelegenheid. Maar om daar te komen zijn er investeringen nodig. Het 
IPCC rapport (augustus 2021) laat zien dat we op alle niveaus veel meer 

moeten doorpakken. Ook in Roosendaal moeten we samen met inwoners 
en bedrijven een bijdrage leveren. In Roosendaal kiezen we ervoor om de 

kosten en de opbrengsten eerlijk te verdelen en voorkomen we dat de 
energietransitie de ongelijkheid vergroot. Samenwerken met onze 

inwoners is daarvoor essentieel; voor het draagvlak én voor de 

betrokkenheid. 

Voor de gemeente Roosendaal betekent dat: 

 we voorlichtingscampagnes organiseren om o.a. het gebruik van 

warmtepompen en zonnepanelen te stimuleren; 

 we voor een wijk/dorpsgerichte aanpak kiezen, waarmee we de 
verduurzamingsopgave op buurtniveau in kaart brengen en op 

buurtniveau bekijken wat er bij wie moet gebeuren, onder andere door 
gebruik te maken van de ESCo-constructie. Hierbij worden afspraken over 

de te behalen energiebesparing gemaakt, zodat de risico’s van de 
verduurzaming niet alleen bij inwoners komen te liggen; 

 

 we tegen gunstige voorwaarden een gemeentelijke subsidie/lening 

mogelijk maken voor diegenen die zijn of haar huis wil verduurzamen, 
maar daar geen geld voor heeft. We hebben hiervoor een 

verduurzamingsfonds. Het is immers moeilijk groen doen als je rood staat. 

Iedereen in de gemeente moet merken dat de verduurzaming ook hen 
vooruit helpt. Ondersteuning van lage inkomens is essentieel om een 

tweedeling in de maatschappij te voorkomen; 

 we onder voorwaarden daken van publieke gebouwen beschikbaar stellen 
aan particulieren die wel zonnepanelen willen aanschaffen, maar geen dak 

beschikbaar hebben; 

 we zetten dus in op zon-op-dak voor bedrijven en woningen. Roosendaal 

heeft vooralsnog zo goed als alle bestemde ruimte (75 hectare) voor 
zonneparken ingevuld en hiermee al aan haar verplichtingen in West-

Brabant voldaan; 

 we ondernemers, scholen en verenigingen de mogelijkheid bieden om 

gratis een energiescan te laten uitvoeren. Zo krijgen zij direct inzicht in de 
potentiële energiebesparing en kunnen ze vervolgens actief aan de slag 

met de voorgestelde maatregelen; 



 

 
 

 we ondernemers gaan ontzorgen en implementaties op het gebied van 

duurzaamheid activeren; 

 zelf scheiden van groen, papier en plastic en restafval is helemaal niet 

erg. Echter moeten we het voor onze inwoners wel zo eenvoudig en 
betaalbaar mogelijk maken. Nascheiding van afval kan hierbij helpen als 

dit een betaalbare opties is; 

 de gedachte om korting te geven op de rioolheffing als inwoners hun tuin 

vergroenen is goed, want belonen werkt vaak. Wij hebben wel 
vraagtekens bij de uitvoerbaarheid van zo een maatregel. Wij zien andere 

manieren om de gemeente te laten vergroenen: o.a. meer bomen 
planten, groene gevels, buurttuintjes. 
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