
voor vertrouwen in de toekomst  
 

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
  

ROOSENDAAL  



VOORWOORD 
 
 
Geachte kiezers, beste inwoners van Roosendaal, 
 
Vol trots presenteert GroenLinks het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 
woensdag 16 maart 2022. 
Deze keer hebben we gekozen voor een presentatie in losse standpunten. U kunt zelf zoeken naar de 
onderwerpen waar uw grootste belangstelling naar uit gaat. Al lezend wordt uw interesse misschien 
gewekt voor onze andere standpunten. De standpunten zijn alfabetisch gerangschikt. Daarmee denken 
wij van A tot Z voorbereid te zijn op een nieuwe bestuursperiode. 
 
In de afgelopen vier jaar heeft zowel de fractie als de wethouder van GroenLinks een stevige bijdrage 
geleverd aan ons mooie Roosendaal. Veranderend waar het beter kon en innoverend waar dat nodig was. 
Altijd denkend vanuit inhoud en met oog voor elkaar en de menselijke maat.  
Speerpunten waren bestaanszekerheid en laagdrempelige ondersteuning voor onze inwoners. En 
natuurlijk een duurzamer en schoner Roosendaal. Op alle speerpunten zijn grote stappen gemaakt. 
Natuurlijk ook dankzij de goede samenwerking met alle gemeenteraadsleden en collega-wethouders.  
 
In een nieuwe bestuursperiode gaan we graag weer met onze ambities en speerpunten aan de slag. 
Bestaanszekerheid en duurzaamheid zullen opnieuw topprioriteit zijn. 
 
GroenLinks wil bovendien werken vanuit vertrouwen. Vertrouwen vinden wij essentieel als we alle 
uitdagingen die op ons afkomen positief willen laten uitpakken. Hoe ziet dat vertrouwen eruit? Nou zo! 
Wij vertrouwen erop dat we de tegenstellingen in de samenleving wél kunnen overbruggen. Dat mensen 
er wél bij willen horen, ook al doen ze alsof dat niet zo is.  
Ook vertrouwen we erop dat we de energietransitie, landbouwtransitie en warmtetransitie samen 
kunnen volbrengen als we naar elkaar luisteren en elkaar helpen. 
We vertrouwen erop dat Roosendaal, met al haar actieve inwoners, ondernemers, ZZP’ers, vrijwilligers, 
mantelzorgers, leerkrachten, studenten, kunstenaars, wijkagenten, verzorgenden, enz. enz. opnieuw 
sterker zal worden. 
 
Wij zien ook de verkiezingen met vertrouwen tegemoet. 
 
Maar kom vooral stemmen. Want op wie u ook stemt, uw stem telt! 
 
 
Namens bestuur, fractie en leden van GroenLinks Roosendaal,  
 
Klaar Koenraad 
lijsttrekker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANTI-DISCRIMINATIE EN RACISME  
GroenLinks vindt het belangrijk dat Roosendaal een inclusieve gemeente is. Een plek dus waar alle 
inwoners gelijk worden behandeld, ongeacht sekse, afkomst, religie, seksuele geaardheid, huidskleur, 
beperking en leeftijd. Uitsluiting op basis van wie je bent is vreselijk en zou niemand moeten overkomen. 
Helaas is de realiteit anders en die moeten we onder ogen zien. Discriminatie gebeurt overal. Op school, 
tijdens sport, werk en uitgaan, in winkels en gewoon op straat. Daar moeten we mee aan de slag.  
 
Dankzij haar motie Discriminatie en Racisme kreeg GroenLinks het voor elkaar dat het college een 
actieplan heeft gemaakt om discriminatie en racisme de kop in te drukken.   
 
GroenLinks Roosendaal is blij met die allereerste stap. Maar wij willen ons via de gemeenteraad blijven 
inzetten tegen discriminatie. Het is een probleem dat altijd onze aandacht verdient, niet alleen wanneer 
het in het nieuws is. In de komende vier jaar richten wij ons in de aanpak op bewustwording, 
stagediscriminatie, kansen op de arbeidsmarkt, amateurvoetbal en diversiteit en inclusie binnen de 
gemeente. 
 

ARBEIDSMIGRANTEN 
Arbeidsmigranten brengen mogelijkheden en kansen voor onze hele samenleving, maar te vaak nog 
worden zij uitgebuit. GroenLinks wil de woon- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten verbeteren: 
huisjesmelkers aanpakken, arbeidsuitbuiting en overlast in buurten tegengaan. Daarnaast willen we 
arbeidsmigranten goede mogelijkheden bieden op de woningmarkt als ze langdurig of voorgoed in 
Nederland blijven wonen.  
 
Zo signaleren huisartsen in Roosendaal grote knelpunten in de basiszorg voor arbeidsmigranten. Het gaat 
dan om ongeschoolde arbeidsmigranten die vaak slecht betaald en los-vast werken. Vaak zijn ze niet 
verzekerd, omdat ze de kosten niet kunnen betalen, en komen daardoor vaak pas als ze heel ziek zijn naar 
weekend- en avonddiensten van de huisartsenpost. Wij willen dat deze groep een zorgverzekering krijgt 
en toegang tot de huisartsenzorg.  
GroenLinks vindt verder dat arbeidsmigranten goede huisvesting moeten krijgen en slecht betaald werk 
moet worden uitgebannen. Werkgevers die arbeidsmigranten actief uit hun geboorteland naar hier halen 
zijn verantwoordelijk voor goede begeleiding, huisvesting, zorg en arbeidsomstandigheden.  
 

BESTAANSZEKERHEID 
Bestaanszekerheid heeft voor GroenLinks hoge prioriteit. In Roosendaal leven meer dan gemiddeld veel 
mensen in armoede met grote gevolgen voor hun gezondheid, welzijn en levensverwachting. 12 % van 
onze huishoudens heeft een inkomen tot 120% van het wettelijk minimum. Dat zijn 4.400 huishoudens. 
Maar liefst 2200 Roosendaalse jeugdigen wonen in een gezin dat onder het bestaansminimum leeft.  
 
Mensen in geldzorgen dienen snel geholpen worden, voordat de problemen zich opstapelen. We mogen 
niet accepteren dat armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven. De vaak ingewikkelde 
combinatie van problemen moet op veel terreinen tegelijk worden aangepakt: welzijn, zorg, onderwijs, 
woningmarkt.  
 
In de afgelopen vier jaar is bestaanszekerheid door GroenLinks écht op de kaart gezet in de gemeente 
Roosendaal. De focus is verschoven van ‘het verbeteren van voorzieningen’ naar ‘het versterken van 
verbindingen en een duurzame aanpak van de armoedeproblematiek’.  
De hulp aan Roosendalers in armoede en met schulden is in die vier jaar sterk verbeterd en uitgebreid en 
het vizier is sterker gericht op kinderarmoede.  
Zo is Roosendaal nu een van de elf gemeenten in ons land die deel uitmaken van de zogenoemde Quiet 
Community. Die stimuleert en organiseert lokale solidariteit voor en samen met mensen die in armoede 



leven. Verder is bestaanszekerheid en schuldhulp nu integraal onderdeel van inwonersondersteuning. 
Belangrijk uitgangspunt daarbij is om de regie op het eigen leven te verhogen bij de mensen om wie het 
gaat. Zo is de Voedselbank meer een supermarkt geworden en is Pius X school opgeknapt en huisvest nu 
onder meer een Kledingbank.  
In de komende jaren willen we de nu al succesvolle Quiet Community helpen om zelf te groeien. 
Daarnaast is verdere professionalisering van de schuldhulpverlening nodig en nieuw beleid voor 
bewindvoering. De aanpak van kinderarmoede blijft prioriteit nummer één. 
 

BINNENSTAD      
Het is een uitdaging om de komende jaren in de binnenstad de juiste balans te vinden tussen 
woonkwaliteit, kwaliteit voor bezoekers en ruimte voor bedrijvigheid, evenementen en ondernemers. 
Voor GroenLinks staat de leefbaarheid voorop. Voor mensen, dieren en natuur. We brengen groen, water 
en bio diverse natuur weer terug in de stad.  
 
Geld dat verdiend wordt in onze gemeente komt vaak niet terecht bij de bewoners. Vaak anoniem besteld 
via internet vloeit het weg naar anonieme aandeelhouders van grote winkelketens en wordt het bezorgd 
met duizenden vervuilende bestelauto’s in wijk en dorp. GroenLinks wil daarom een diverse, lokaal 
verankerde economie.  
We moeten af van het idee dat multinationals aantrekken de weg is naar een bloeiende stads- en 
dorpseconomie. In plaats daarvan moeten we investeren in lokale ondernemers die een duurzame relatie 
hebben met stad en dorpen. Bewoners van Roosendaal moeten zelf profiteren van de winsten door 
mede-eigenaarschap.  
 
We zetten ons in voor een circulaire economie die zich richt op het toevoegen van waarde aan de 
woonomgeving en die opereert binnen de grenzen van de planeet. 
Want we willen een goede balans tussen leefbaarheid en levendigheid. Omwille van die leefbaarheid 
willen we in de binnenstad minder ruimte voor de auto, wat de luchtkwaliteit en rust ten goede komt. We 
willen ruim baan voor de voetgangers, fietsers en elektrische vervoersmiddelen. Vervuilende diesels 
dienen te verdwijnen uit het stadscentrum. Want naast de industrie is het wegverkeer op benzine, gas en 
diesel een van de belangrijkste veroorzakers van de klimaatcrisis.  
 
Daarom kwamen we afgelopen jaar met het voorstel voor meer fietsstraten in het centrum die leiden 
naar de wijken aan de rand van Roosendaal. De auto is gast, de fietser is leidend. Daardoor zijn er op den 
duur ook minder parkeerplaatsen nodig voor bezoekers. Daarnaast levert het een veel rustigere 
woonomgeving op met voldoende parkeerplaatsen voor bestaande en nieuwe bewoners. Al hopen we dat 
die ook autobezit als overbodig gaan ervaren en gezamenlijk overstappen op de auto delen. Bij Rosada 
wordt een transferium ontwikkeld voor stadsbezoekers. De auto parkeren in de stad wordt duurder. 
Daarbij houden we rekening met ontheffingen voor bijvoorbeeld mensen met een beperking.  
 

BIOMASSA  
De inzet van biomassa en afval als warmte transitiebron is in principe ongewenst. Maar toch wil 
GroenLinks Roosendaal hier lokaal pragmatisch mee omgaan. Lokale biomassa (groenafval en bermgras, 
algengroei uit water en riool) is indien zeer goed gecontroleerd soms mogelijk voor het warmtenet van de 
Amer-centrale. 
 
Invoer van biomassa is absoluut geen optie. 
Afval als transitiebrandstof is een bespreekpunt in de Regionale Energie Strategie. Omdat ons eigen 
warmtenet draait op lage temperatuur restwarmte van de centrale van PreZero (voorheen Suez) en er 
nog geen andere bron beschikbaar is, sluiten we deze transitiebrandstof de komende vier jaar niet uit.  
 

 



BURGERPARTICIPATIE                                                                                               
GroenLinks is voor een open samenleving, waarin iedereen een stem heeft en kan meedoen. Alle 
inwoners moeten kunnen meepraten en meebeslissen over dingen die spelen in hun buurt of in de stad, 
juist ook als er geen verkiezingen zijn. Democratie is veel meer dan ééns in de vier jaar stemmen. 
 
Wij streven naar een actief, flexibel stadsbestuur dat goed en snel reageert op wat er leeft onder haar 
inwoners. Dat bestuur sluit zo vaak en zo vroeg mogelijk aan bij initiatieven van burgers. Waar dat past en 
nodig is, helpt de gemeente die ook tot stand brengen (coproductie, overheidsparticipatie). Sommige 
zaken kunnen inwoners zelf beter organiseren dan de gemeente. Waar dat zo is, moet dat mogelijk zijn.  
 
Participatie is pas échte participatie als iedereen zich vertegenwoordigd voelt. Niet alle vormen van 
participatie zijn even toegankelijk voor iedereen in onze samenleving. Een bijeenkomst op een 
doordeweekse avond is bijvoorbeeld moeilijk toegankelijk voor jonge ouders. Een bijeenkomst in het 
centrum is niet altijd goed bereikbaar voor mensen met een beperking. Ook kan de manier waarop 
inwoners aangesproken worden soms onvoldoende inclusief zijn. Het is belangrijk oog te hebben voor 
culturele verschillen en de verschillen tussen leeftijdsgroepen, zodat je hen op een aansprekende manier 
bij participatie kan betrekken. Het kan zinnig zijn om een toets in te bouwen: weerspiegelt de groep 
deelnemers aan een participatie-activiteit de diversiteit van de buurt?  
 
GroenLinks wil meer experimenten met ándere manieren van meedoen en meebeslissen, zoals 
burgerbegrotingen, buurtbudgetten, het bewonersbod, burgerjury’s, burgerraden (G1000’s) en andere 
vormen van overleg. 
Ook willen we inzetten op het invoeren van buurtbudgetten, waarmee bewoners zelf keuzes kunnen 
maken over de inrichting van de fysieke ruimte van hun omgeving. 
 

CIRCULAIRE ECONOMIE 
Grondstoffen zijn eindig. Ze worden schaars en dus duur, of ze raken zelfs helemaal op. In onze stad wil 
GroenLinks samen met de regio een 'circulaire economie' inrichten: een cirkel van gebruik, inzameling en 
hergebruik. In die economie worden afgedankte producten gezien als grondstoffen en opnieuw gebruikt 
in het productieproces: een cirkel van gebruik, inzameling en hergebruik.  
 
Kansen liggen er bijvoorbeeld in het stimuleren van hergebruik en reparatie van spullen in samenwerking 
met het kringloopbedrijf, kringloopwinkels, buurthuizen en ‘repair-cafés’, zoals de Roosendaalse Fix club. 
Een mooi voorbeeld van circulair slopen is natuurlijk ons eigen Huis van Roosendaal, de verbouwing van 
het stadskantoor.  
Projectontwikkelaars kunnen aangespoord worden om zoveel mogelijk grondstoffen opnieuw te 
gebruiken bij verbouwing en nieuwbouw. 
Het delen met elkaar van spullen in de zogenoemde deeleconomie is in Roosendaal nog niet heel gewoon. 
Daar kan een schep bovenop. De gemeente kan de horeca stimuleren om minder eten weg te gooien en 
bedrijven opporren om afval nog beter te scheiden. 
Ons ophaalsysteem van afval en het verwerken staat dankzij de GroenLinks-wethouder als een huis. Naast 
de aandacht voor het voorkomen van plastic in het milieu (zwerfafval) kan onze focus vanaf nu gericht zijn 
op circulariteit.  

 
COFFEESHOPS    

GroenLinks is voorstander van gecontroleerde verkoop van softdrugs. Ook in ons grensgebied. De illegale 
verkoop op straat zal enorm verminderen, inclusief de ervaren overlast. Legalisering vergroot ook het 
veilige gebruik van deze middelen en verhoogt de kans om begeleid te kunnen stoppen met verslavende 
middelen.  
 



GroenLinks blijft voorstander van het experiment met gecontroleerde productie van softdrugs. Zolang de 
‘achterdeur’ van coffeeshops illegaal is, houden we een probleem met georganiseerde drugscriminaliteit. 
Zodra er landelijk mogelijkheden zijn, meldt Roosendaal zich aan. 
 

CULTUREEL ERFGOED 
GroenLinks vindt dat Roosendaal zuinig moet zijn op haar cultureel erfgoed: kerken, bijzondere woningen, 
monumentaal groen en kunst in de openbare ruimte. Zodat ook komende generaties hiervan kunnen 
genieten. Behoud en herontwikkeling van monumentaal erfgoed versterkt het woon- en het 
vestigingsklimaat van de gemeente en draagt bij aan het verhaal, de geschiedenis van de stad en de 
dorpen. 
 
GroenLinks wil een actief beleid rondom jonger erfgoed dat ervoor moet zorgen dat moderne gebouwen 
met typische kenmerken op de monumentenlijst komen.  
Ons immaterieel erfgoed is wat ons DNA maakt. Initiatieven die immaterieel erfgoed willen behouden, 
zoals carnaval, worden van harte ondersteund.  
 

CULTUUR  
Iedereen in de stad moet van cultuur kunnen genieten en dus moet het aanbod divers, aansprekend, 
toegankelijk en betaalbaar zijn voor een breed publiek. GroenLinks wil dat alle Roosendalers dicht bij huis 
kunnen genieten van kunst en cultuur, als maker, als beoefenaar en als genieter. GroenLinks vindt het 
belangrijk dat jonge makers zich kunnen ontwikkelen in Roosendaal en kansen krijgen om hun creatieve 
en culturele dromen waar te maken. Een belangrijke prioriteit voor GroenLinks is dan ook het herstel van 
(les)faciliteiten rond muziekbeoefening. 
 
Muziek, dans, beeldende kunst, toneel, literatuur enzovoorts maken ons leven de moeite waard. Denk 
aan de harmonie die op Bevrijdingsdag net dat extra gevoel brengt wat ons bindt. De culturele en 
creatieve sector is onmisbaar voor onze samenleving. De sector is hard geraakt door de omstandigheden 
rond Covid-19. De komende vier jaar werken we samen aan herstel. 
 
De documentaire ‘Muziekschool in mineur’ op Zembla bracht GroenLinks tot het inzicht dat muziek terug 
moet komen in ons leven. De lobby vanuit sport is, ook landelijk, altijd sterker geweest dan die vanuit 
muziek en kunst. Hoe belangrijk sport en bewegen ook is, niet iedereen is sportfanaat. En juist muziek is 
bewegen in je hoofd. Voor de mentale weerbaarheid van de kinderen en jongeren is muziekbeoefening 
een groot goed. 
Wij pleiten dan ook voor actie vanuit de gemeente voor het ondersteunen van (les)faciliteiten en 
coaches/docenten rond muziekbeoefening. Of dit nu rap, raj, country, musical, harmonie, orkest, pop of 
klassiek is. Als je je talenten wilt ontwikkelen heb je een leraar nodig die je inspireert en je techniek 
verbetert. Uiteraard is muziek toegankelijk voor ieder kind. Wij denken dat jeugdondersteuning heel goed 
muziekondersteuning kan zijn! Dit geldt ook voor andere kunstvormen als drama, letteren, beeldende 
kunst, dans, noem maar op.                                                                               
Zeker voor de mentale gezondheid van onze jeugd kan de beleving van kunsten helend zijn. Elkaar in het 
echt ontmoeten en kunst beleven, je ontwikkelen en je talenten ontdekken, even los van de sociale druk 
van de sociale media. Hiervoor worden substantieel middelen vrijgemaakt. Met name (maar niet alleen) 
voor de kinderen en jongeren tot 23 jaar. En natuurlijk in nauwe samenwerking met het culturele veld.  
 
Wij vinden het ook belangrijk dat we blijven investeren in cultuureducatie. Scholen, kunstenaars, culturele 
instellingen, en gemeente kunnen zo samen voor een netwerk waarin ervaringen worden uitgewisseld.  
GroenLinks wil dat jonge makers zich kunnen ontwikkelen in Roosendaal en kansen krijgen om hun 
creatieve en culturele dromen waar te maken. Het is belangrijk dat wij ons creatief talent kansen geven 
en ze niet noodgedwongen moeten verhuizen naar de randstad.  
Cultuur voor Roosendaal had een mooie pitchavond voor creatieve ‘geesten’ en we zien graag meer van 
dit soort initiatieven.  



GroenLinks kreeg het voor elkaar dat jonge Roosendalers voor een aantal avonden een eigen programma 
kunnen samenstellen in de Kring. Op deze manieren geven we makers een reden om ook in Roosendaal 
mooie dingen te doen en zich te ontwikkelen. Je hoeft niet meteen naar Amsterdam of Utrecht voor je 
creatieve droom.  
 

DAK- EN THUISLOZEN 
GroenLinks staat voor een zorgzame samenleving, waarin iedereen onder een dak slaapt. Door het vroeg 
signaleren van schulden voorkomen we huisuitzettingen. Als er kinderen in het spel zijn, zijn uitzettingen 
ook nu al verboden in Roosendaal. En dat blijft zo. 
 
De druk op de maatschappelijke opvang moet worden teruggebracht door een brede aanpak van dak- en 
thuisloosheid. Met de juiste zorg op de juiste plek willen we bereiken dat iedereen onder dak is, 
begeleiding krijgt en goede dagbesteding heeft. Het niet toepassen van de Kostendelersnorm voorkomt 
dat jongeren vroegtijdig het ouderlijk huis verlaten.  
Er moeten ook meer flexibele woningen komen, zodat de doorstroom vanuit de maatschappelijke opvang 
op gang kan komen. En waar flexibele woningen worden ontwikkeld zoeken we naar een mooie mix van 
spoedzoekers, statushouders, jonge starters, studenten et cetera.  

 
DEMENTIEVRIENDELIJK 
Ook in onze gemeente hebben we te maken met een toename van het aantal ouderen en van mensen 
met dementie. Uit cijfers blijkt dat gemiddeld 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 5 mannen dementie krijgt. Er 
zijn meer dan 50 soorten dementie. De meeste bekende soort is Alzheimer. GroenLinks wil dat 
Roosendaal steeds meer een dementievriendelijke gemeente wordt. 
 
Daarom moet de kennis over dementie onder inwoners en professionals vergroot worden en 
samenwerking gestimuleerd.  
 

DIERENWELZIJN   
Voor GroenLinks zijn niet alleen mensen, maar ook dieren en de natuur waardevol op zichzelf. We 
moeten streven naar een samenleving waarin zo min mogelijk dieren worden gebruikt door de mens. 
Dieren verdienen een goede bescherming en een leven naar hun aard en behoeften. Waar mensen dieren 
mishandelen of verwaarlozen moet hard worden ingegrepen.  
 
In de afgelopen periode heeft GroenLinks het dier echt de plek gegeven die het hoort te hebben. 
Dierenwelzijn moet bij alle relevante beslissingen van de gemeente een overweging zijn. Dit was een 
belofte in ons verkiezingsprogramma uit 2014. Door onze vasthoudendheid in de afgelopen periode is het 
er dan nu. Een integraal dierenwelzijnsbeleid, ook op het gebied van faunabeheer, jacht, veehouderij en 
dieren voor vermaak. Ook bij het inkoopbeleid van de gemeente bijvoorbeeld is dierenwelzijn nu 
basisvoorwaarde voor alle inkoop, in het bijzonder de inkoop van voedingsmiddelen en catering. Ook 
komt er een nieuwe subsidieregeling specifiek voor alle niet-commerciële dierenopvang organisaties in 
Roosendaal. Verder heeft GroenLinks bereikt dat het gebruik van ballonnen, enorm schadelijk voor alle 
dieren, in Roosendaal is verboden.  
 
De volgende periode willen wij graag ons nieuwe gemeentelijke dierenwelzijnsbeleid een voorbeeld laten 
zijn voor een gezamenlijk dierenwelzijnsbeleid van alle gemeenten in West-Brabant. En waar mogelijk 
leider om alle dieren een gelijkwaardige plaats te geven die ze verdienen.  
 

DUURZAAMHEID  
Energietransitie, warmtetransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en vergroening. Het zijn 
noodzakelijke en grote veranderingen die onze gebouwde omgeving en ons buitengebied er in 2030 al 



totaal anders uit laten zien. We krijgen er allemaal op de een of andere manier in ons dagelijks leven mee 
te maken. Er komen zoveel veranderingen tegelijk op ons af dat we de gebaande paadjes regelmatig 
zullen moeten verlaten. 
 
Om duurzaamheid een ‘boost’ te geven is op initiatief van GroenLinks het voormalig sorteer - en 
distributieknooppunt van de PTT (het EKP-gebouw)) omgebouwd en ingericht als icoon en basiskamp van 
duurzaamheid voor Roosendaal en de regio. Het gebouw aan de Kaai kreeg als naam Kaaiduurzaam en 
moet zich gaan ontwikkelen als ‘basiskamp’ voor een duurzaam Roosendaal. Kaaiduurzaam wordt een 
knooppunt van al die transities die ons te wachten staan. Op die manier wordt duurzaamheid zichtbaar en 
geven we het goede voorbeeld aan jong en oud. 
Met GroenLinks in het college is daarvoor het programma Verduursamen opgesteld, een reisgids voor de 
Expeditie Duurzaam Roosendaal en die expeditie vertrekt natuurlijk vanuit het basiskamp Kaaiduurzaam.  
 

ECONOMIE 
Een goed draaiende economie is van groot belang om welvaart te creëren. Om die welvaart voor iedereen 
bereikbaar te maken hecht GroenLinks grote waarde aan circulaire economie en aan deeleconomie. Een 
circulaire economie die tot doel heeft niet steeds nieuwe grondstoffen in te zetten, maar vooral de oude 
te hergebruiken. We blijven dan ook warm voorstander van het zo goed mogelijk scheiden van afval en 
het voor bewoners laagdrempelige gebruik van het grondstoffencentrum, dat in de afgelopen 
raadsperiode werd gerealiseerd. 
 
Deeleconomie wordt gebruikt voor stelsels waarbij consumenten samen elkaars goederen en diensten 
kunnen (her)gebruiken. Hierbij is er geen sprake van winstbejag, maar staat wederkerigheid centraal. In 
de afgelopen raadsperiode is vooral aandacht geschonken aan initiatieven om mensen met een kleine 
beurs van dienst te zijn. In de komende periode wil GroenLinks dat principe voor een grotere doelgroep 
aantrekkelijk maken. 
 
Uiteraard dient voor GroenLinks de economie een groen karakter te hebben. Zo sluiten we graag met 
ondernemers en/of bedrijventerreinen zogenaamde ‘green deals’, reiken we groene pluimen uit en 
werken we aan de vorming van Roosendaal als fairtrade-gemeente.  
Voor een goed draaiende economie zijn ook mensen van groot belang.  
 
In zijn algemeenheid wil GroenLinks dat zo veel mogelijk mensen een voor hen passende en leuke baan 
hebben, die voldoende inkomen en zekerheid biedt. Daarvoor dienen landelijk de goede voorwaarden te 
worden geschapen, maar lokaal zullen we hier binnen de mogelijkheden aandacht voor blijven vragen. Zo 
willen we dat het Werkplein onder het motto ‘iedereen doet mee’ voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt concrete werkplekken realiseert, zodat ook deze mensen waardering ervaren en kansen 
zien. Dat laatste realiseren we ook graag in de vorm van zinvolle dagbesteding voor mensen voor wie de 
arbeidsmarkt echt een brug te ver is. 
  

ENERGIETRANSITIE 
GroenLinks wil dat Roosendaal actief investeert in energiebesparende projecten en in de lokale 
opwekking van duurzame energie door zonnepanelen en (kleine) windmolens. Zodat Roosendaal op den 
duur klimaatneutraal is.  
 
De gemeente dient zelf het goede voorbeeld te geven door bewoners, bedrijven en organisaties te 
stimuleren tot groene keuzes. De gemeente moet bedrijvigheid stimuleren die goed is voor het milieu en 
die de leefbaarheid in de stad verbetert.  
 
Roosendaal heeft in de afgelopen raadsperiode daarin al flinke stappen gezet. Samen met vijftien andere 
West-Brabantse gemeenten werd een Regionale Energie Strategie (RES) opgesteld. RES is een mooi 
voorbeeld van de bestuurlijke vernieuwing die GroenLinks voor ogen staat. Er is intensief samengewerkt 



met bestuur, gemeenteraad en klankbordgroepen. In de RES wordt voor Roosendaal 75 hectare 
zonneweiden genoemd als energiedoel. Maar ook voor zon op dak zijn nog 68 megawatt aan panelen te 
leggen.  
GroenLinks wil dóór. De 75 hectare zonneweiden moeten voltooid worden, de regie over het zonnebeleid 
moet meer bij de gemeente komen en onze inwoners moeten mede-eigenaar kunnen worden van deze 
energietransities. 
Nu de regering de klimaatdoelen heeft aangescherpt zullen bij de RES 2.0, die in 2023 wordt vastgesteld, 
onze doelen ook worden aangescherpt. GroenLinks vindt dat ook meer dan 75 hectare zonneweide in het 
buitengebied kan worden aangelegd. We denken dan aan taluds, grond grenzend aan industrieterreinen, 
maar ook armere zandgronden sluiten wij niet uit. Natuurlijk altijd in samenhang met natuurontwikkeling. 
 

ERVARINGSDESKUNDIGHEID 
Bij armoede, psychiatrische kwetsbaarheid, schulden en dergelijke worden ervaringsdeskundigen ingezet 
om zo dicht mogelijk bij de leefwereld van de mensen aan te sluiten. 
 
Ervaringswerkers kunnen vanuit hun eigen ervaring en door samenwerking met andere professionals 
inwoners met een vraag om hulp of steun zo passend mogelijk helpen. GroenLinks wil de inzet van die 
ervaringsdeskundigen versterken en vergroten.  
 

FIETSERS EN VOETGANGERS VOORRANG   
GroenLinks vindt dat er meer ruimte gemaakt moet worden voor fietsers en voetgangers. Fietspaden 
dienen waar nodig verbeterd, verbreed en uitgebreid te worden. Fietsstraten moeten centrum, wijken en 
dorpen veilig en gezond verbinden.  
 
Om de doorstroom van fietsers te verbeteren kunnen op sommige plaatsen de verkeerslichten worden 
aangepast met voorrang voor fietser en voetganger en kunnen er meer rotondes aangelegd worden die 
verkeerslichtinstallaties vervangen.  
Voorbeelden zijn Burgerhoutsestraat-Boulevard, Antwerpseweg-Laan van België, Laan van Limburg-Laan 
van Brabant. Op alle rotondes geven we fietsers en voetgangers altijd voorrang.  Ook moeten de 
fietsoversteken op onder meer de Boulevard en Kade-Stationsstraat veiliger gemaakt worden.  
 
De fietsenstalling op de Oude Markt blijft gratis. En er komt nog een extra gratis bewaakte fietsenstalling 
aan de kant Raadhuisstraat-binnenring. Met voldoende oplaadmogelijkheden voor fietsen en e-scooters.   
Samen met andere gemeenten en de provincie zetten we in op uitvoering van comfortabele fietsroutes in 
de regio, zodat deze goed aansluiten op het fietsnetwerk in de stad. De snelfietsroute tussen Roosendaal 
en Bergen op Zoom is een mooi voorbeeld.  
Maar ook andere fietsroutes en toeristische bewegwijzering dienen in orde te zijn en zo nodig aangepast, 
vernieuwd en aangelegd. Waarbij extra aandacht wordt gegeven aan voldoende openbare 
watertappunten binnen en buiten bewoond gebied. 
 

FINANCIEN 
Natuurlijk is het van belang de gemeentelijke financiën in technische zin goed op orde te hebben, ook 
volgens, in overeenstemming met de voorschriften. De leidraad voor het handelen op dit vlak zit wat 
GroenLinks betreft vooral op de inhoud: worden de diverse partijen in Roosendaal (inwoners, 
ondernemers en organisaties) beter bediend en ontwikkeld als we er (extra) geld aan besteden? En leidt 
het tot verbeteringen voor Roosendaal en West-Brabant als geheel?   
 
In dat kader zijn we ook voorstander van de zogenaamde ‘Verbonden partijen’. Dat zijn organisaties, die 
in opdracht van een aantal gemeentes uitvoering geven aan collectieve onderdelen van het gemeentelijk 
beleid. De afgelopen raadsperiode hebben we ook ingezet op de invulling van louter lokale onderdelen 
van dat beleid. Dat willen we de komende periode verder ontwikkelen door de inzet van zogenaamde 



rapporteurs, die een verbonden partij namens de gehele raad nadrukkelijker observeren en adviezen 
geven aan de gehele raad en het college. 
  

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG 
Gezondheid gaat erom of je je gezond voelt en of je grip hebt op je eigen leven. Mentale gezondheid en 
weerbaarheid zijn belangrijk om het leven van alledag aan te kunnen. Juist deze mentale weerbaarheid is 
onder druk komen te staan. De komende jaren zal veel aandacht en inzet moeten gaan naar dit aspect van 
onze gezondheid. 
 
GroenLinks wil daarom ervaringsdeskundigheid als hulp, zoals Fameus die bijvoorbeeld geeft, uitbreiden. 
Verder zien we graag een ‘gratis’ studentenpsycholoog/maatschappelijk werker op het mbo en hbo. Ook 
willen we samen met ouders en scholen werken aan het verminderen van prestatiedruk vanaf jonge 
leeftijd. Want die prestatiedruk is een trigger voor depressie en angst bij jongeren (zie ook het standpunt 
Prestatiedruk).   
Daarnaast zetten we ons in voor een zogenoemde welkome wijk, waar iedereen zich uitgenodigd voelt 
om goede buren te zijn.  
 

GEVAARLIJKE STOFFEN  
Roosendaal is van oorsprong een internationale spoorstad. Dat heeft natuurlijk voordelen als het gaat om 
bereikbaarheid en plek om te wonen. Nadelig zijn alle gevaarlijke stoffen die per trein door onze regio en 
onze stad denderen op weg naar Duitsland, België en de Rotterdamse haven. We blijven ons inzetten om 
deze goederenspoorverbinding buiten de stad om te krijgen. 

 

GROEI ROOSENDAAL 
GroenLinks wil de groei van Roosendaal opvangen ín de stad, niet in het groen daaromheen.  
De komende jaren willen we de stad daarom niet uitbreiden maar 'inbreiden': met meer mensen beter en 
slimmer gebruik maken van dezelfde ruimte. Maar wel met oog voor voldoende behoud van groen, water, 
rust en gezonde lucht.  
 
Want bij deze inbreiding zijn gezondheid, duurzaamheid, toegankelijkheid en ontmoeting de 
uitgangspunten. Het moet niet een omgeving worden waar alleen wordt gewoond, een woonomgeving is 
er niet om mensen op te bergen. Er moet worden geleefd, gevierd en beleefd. Met voldoende ruimte 
voor spel, sport en ontspanning.  
 

HOUTSTOOK 
GroenLinks stimuleert minder en ánder gebruik van houtkachels en haarden: betere brandstoffen, andere 
tijden, ander stookgedrag. We geven voorlichting over luchtvervuiling en de gevolgen voor onze 
gezondheid en die van longpatiënten. Bij oplopende gasprijzen is houtstook niet de juiste keuze voor 
structurele verwarming.  
 

INCLUSIE 
Iedereen moet in de maatschappij kunnen meedoen, ook mensen met een beperking of chronische 
aandoening. Of het nu gaat om toegankelijkheid, naar school kunnen gaan, passend wonen, werken, een 
toereikend inkomen, passende zorg, vervoer, vrijetijdsbesteding.  
 
Inclusie is voor GroenLinks geen apart ‘dossier’ of een apart ‘beleidsveld’ maar onderdeel van alle 
beleidsterreinen. Zo borgen we inclusie op een duurzame manier.  
 

 



JEUGDZORG       
Een stad die goed is voor kinderen, is een stad die goed is voor iedereen. GroenLinks vindt het belangrijk 
dat we bij problemen altijd naar het hele verhaal kijken. Dat betekent dat iemand soms hulp krijgt van 
verschillende mensen en instanties met als doel om een zo passend mogelijk zorgplan op te stellen. 
Maatwerk is en blijft belangrijk.  
 
Voor ons is het van groot belang dat álle kinderen die hulp nodig hebben die ook op tijd krijgen en op een 
passende en fijne manier waar het kind ook een stem in heeft. Het is niet de bedoeling dat de kinderen 
worden weggestopt en onzichtbaar worden voor de samenleving, maar juist dat ze op een fijne en veilige 
manier kind kunnen zijn en deelnemen aan de samenleving terwijl ze de zorg krijgen die ze nodig hebben 
Geld mag nooit een reden zijn dat kinderen en jongeren niet de juiste hulp krijgen.  
 
Voor jongeren die met hulpverlening te maken hebben moet een gemakkelijke overgang naar 18-plus 
hulp mogelijk zijn. Wij willen dat de mogelijkheden die hiervoor binnen de verlengde jeugdhulp bestaan 
meer en optimaler gebruikt worden zodat elk kind een eerlijke start kan krijgen voor het volwassen leven 
en niet tussen wal en schip valt. Jeugdzorg is georganiseerd in de verbonden partijen met de omliggende 
gemeenten. Het is daardoor moeilijker om verandering te brengen in het systeem, maar dat weerhoudt 
GroenLinks niet om hiervoor de tijd te nemen en aandacht te vragen wanneer het nodig is.  
 

KERNCENTRALES  
GroenLinks is tegen de bouw van een nieuwe kerncentrale op Nederlands grondgebied en dus ook op de 
grond van onze gemeente. Een kerncentrale gaat voor 2030 niets bijdragen aan de klimaatdoelstellingen, 
dus zetten we liever vol in op energie uit zon en wind.  
 
Een kerncentrale is niet economisch rendabel, omdat de exploitatiekosten stijgen in plaats van afnemen, 
wat bij zon en wind wel het geval is. En er is nog steeds geen echte oplossing voor het nucleaire afval. We 
houden ook scherp in het oog de ontwikkelingen bij onze Vlaamse buren. Ook van de kerncentrale in Doel 
vinden wij dat deze zo snel mogelijk gesloten moet worden. 
 

KLIMAATVERANDERING 
Het is helaas een gegeven dat de opwarming van de aarde zal leiden tot meer en hardere regenbuien. 
Daarom zullen we aanpassingen moeten doen om wateroverlast te voorkomen. Daarom wil GroenLinks 
dat bij het plannen en herinrichten van wijken en straten regenwater liever niet naar het riool, maar naar 
de bodem of ander water terugstroomt. Zo ontlasten we de waterzuivering.   
 
Ook groene ruimte is belangrijk om de effecten van klimaatverandering op te vangen, bijvoorbeeld door 
betere afwatering van meer neerslag. Wij zetten ook daarom vol in op meer en beter groen in, met name, 
de stad. Bij veranderingen in de openbare ruimte onderzoeken we altijd wat de kansen zijn voor groen. 
Hierbij is ons uitgangspunt: alleen verharding zoals stenen of asfalt als het echt nodig is.  
 

LHBTIQ+    
Discriminatie en uitsluiting op basis van geslacht of seksuele geaardheid blijft hardnekkig.  
Te vaak worden mensen behandeld als ‘de ander', alsof ze er niet bij horen. Juist in tijden van polarisering 
staat GroenLinks pal voor deze diversiteit – in woord én daad. 
 
Wij willen dat Roosendaal een stad is waar homo’s en lesbiennes, biseksuelen, transgender en intersekse 
personen (LHBTIQ+) zonder belemmering zichtbaar aanwezig kunnen zijn.   
Met de coming-out day in oktober 2021 heeft GroenLinks laten zien dat ook Roosendaal een fantastische 
coming-out dag kan organiseren. Dit blijft de komende jaren nodig met het oog op de bewustwording.  
 



LUCHTKWALITEIT      
We willen met z’n allen een schone lucht in Roosendaal. Daarom wil Groen Links ruim baan voor de 
voetganger, fietser en elektrische vervoermiddelen. Vervuilende dieselauto’s mogen niet meer in het 
stadscentrum komen. Want naast de industrie is het wegverkeer op benzine, gas en diesel een van de 
belangrijkste veroorzakers van de klimaatcrisis. 
 
Daarom kwamen we afgelopen jaar met een voorstel voor meer fietsstraten in het centrum leidend naar 
de wijken aan de rand van Roosendaal. Bij Rosada wordt een transferium ontwikkeld voor 
stadsbezoekers. Auto parkeren in de stad wordt duurder. De auto de stad uit! Zo worden Roosendalers 
minder blootgesteld aan de gezondheidsrisico’s van vieze lucht.  
 
Maar een schone lucht houden we ook door bedrijven te weren die de luchtkwaliteit negatief 
beïnvloeden door de manier van productie of de grondstoffen die men gebruikt. En die nog steeds 
vervuilende manier van transport en distributie gebruiken. We stimuleren distributie en overslag door 
schoon transport. Ook ontmoedigen we houtstook (zie standpunt Houtstook). 
  
Om de luchtkwaliteit te verbeteren zijn we nog steeds voorstander van het uit de stad plaatsen van de 
A58. Tot het zover is willen we de maximale snelheid op de A58 hier terugbrengen naar 80 km per uur. In 
de bebouwde kom vinden we dat de norm zo snel mogelijk naar 30 km moet worden bijgesteld.  
 

LUISTEREN 
GroenLinks vond en vindt het van groot belang, dat zowel vanuit het College van B&W als de 
gemeenteraad goed wordt geluisterd naar betrokken inwoners, organisaties en ondernemers. Niet omdat 
er per definitie moet gebeuren wat zij als betrokkenen willen, maar vooral om goed alle belangen tegen 
elkaar te kunnen afwegen en zo een gefundeerd besluit te kunnen nemen.  
 
Om dat mogelijk te maken hebben we ons de afgelopen periode ingezet om de inspraakbijeenkomsten te 
koppelen aan de raadsvergaderingen, zodat nagenoeg iedereen aanwezig kan zijn. Ook het later ontstane 
initiatief van de zogenaamde ‘zeepkist’ is daaraan gekoppeld. Ook in de periode van de COVID19 
pandemie, waarin fysieke bijeenkomsten soms niet mogelijk waren, is via de griffie ingezet op digitale 
sessies om directe inbreng te realiseren. 
 

MEER NATUUR IN DE STAD        
Meer groen in de leefomgeving is goed voor mensen: ze worden er gezonder en gelukkiger van. Groene 
ruimte nodigt uit tot spelen, sporten en recreëren en brengt mensen meer met elkaar in contact. Groene 
ruimte rond scholen maakt dat kinderen meer plezier hebben en beter leren. Planten en dieren hebben 
baat bij aaneengesloten stukken groen van hoge kwaliteit. In de stad is groene ruimte ook belangrijk om 
de effecten van klimaatverandering op te vangen, bijvoorbeeld door betere afwatering van meer 
neerslag. 
 
Voor GroenLinks zijn niet alleen mensen, maar ook dieren en de natuur waardevol op zichzelf. In de stad 
bevorderen we waar we kunnen het welzijn van dieren en de ontwikkeling van stadsnatuur. Bijvoorbeeld 
door het aanleggen van tiny forests, het plaatsen van bijenhotels en bijenkasten en door het streven naar 
een plasticvrije gemeente. Maar ook door robuuste groenzones tussen bewoond gebied en 
bedrijventerreinen aan te leggen die kunnen dienen als wijkbos, zoals in Kalsdonk, de Westrand en 
Landerije. 
 

ONDERWIJS 
Onderwijs schept meer gelijke kansen. GroenLinks pleit voor krachtig en actief onderwijsbeleid, ook in de 
gemeente. Samen zorgen we voor goed onderwijs dat toegankelijk is voor iedereen.  



Het meeste onderwijsbeleid wordt op landelijke niveau gemaakt, maar ook de gemeente kan veel 
betekenen. Wij willen dat onze gemeente op het gebied van onderwijs meer lef en ambitie toont en de 
ruimte zoekt om actief beleid te voeren. Om zo scholen te ontwikkelen tot plaatsen waar elke jongere de 
wettelijk gestelde intellectuele eisen kan halen, maar waar ook aandacht is voor de individuele jongere, 
die specifieke aandacht nodig heeft.   
 
De schooltijd is ook een periode van bildung: algemene en persoonlijke vorming. Wij vinden daarom dat 
er op scholen extra aandacht en tijd moet zijn voor beweging, sport en cultuur. Voorzieningen voor kunst- 
en cultuureducatie en voor natuur- en milieueducatie hebben en houden daarom onze steun. Evenals het 
stimuleren van minimaal twee uur bewegingsonderwijs per week, verkeersonderwijs en het vergroenen 
en samen onderhouden van schoolpleinen.   
 

OPENBAAR VERVOER    
GroenLinks vindt goed openbaar vervoer belangrijker dan een autovriendelijke omgeving. In 
samenwerking met de provincie zorgen we ervoor dat alle wijken en dorpen, inclusief de 
bedrijventerreinen, goed bereikbaar zijn. Bij voorkeur met elektrische bussen, via een netwerk dat 
aansluit op alle mensen die zijn aangewezen op het openbaar vervoer, zoals ouderen en 
rolstoelgebruikers. Maar ook fietsstraten dragen bij aan die bereikbaarheid.  
 
GroenLinks wil een gereduceerd en autoconcurrerend tarief voor 65-plussers en kinderen. Voor mensen 
met een beperking of chronische ziekte blijft de Regiotaxi een betaalbare aanvulling op het OV. Ook willen 
we zo snel mogelijk de snelle spoorverbinding met Antwerpen terug.  
 
De laatste bus rijdt doordeweeks tot 21:30 uur en in het weekend tot18:30 uur terwijl de laatste trein 
aankomt rond middernacht. Mensen kunnen hierdoor worden beperkt in hun doen en laten omdat ze 
niet verder komen dan het station bij thuiskomst. Daarom is er en betere en bredere dienstregeling nodig. 
GroenLinks pleit voor een bredere reguliere dienstregeling op een passende manier voor Roosendaal, 
zoals de succesvolle proef met de flexbusjes. Hierdoor hoefden mensen niet door een familielid of vriend 
te worden opgehaald van het station.  
We willen ook bezien of plaatselijk taxiondernemingen tegen een gereduceerd OV- tarief de gaten in het 
OV kunnen dichten.  
 
Er komt een duurzame elektrische cirkellijn tussen Rosada (transferium) via de binnenstad ring naar de 
OV-hub op station Roosendaal. 

 
OPENBARE TOILETTEN  
De gemeente Roosendaal is met stip gestegen op de ranglijst van toiletvriendelijke gemeentes. In 2020 
stonden we op plek 282. In november is bekend gemaakt dat Roosendaal gestegen is naar plek 17 van 
deze ranglijst. En dat is gelukt dankzij de gezamenlijke inspanning van de ondernemers in de binnenstad 
en dorps- en buurthuizen in de gemeente. 
 
De gemeente Roosendaal bungelde jarenlang onderaan als meest toilet-onvriendelijke gemeente. Zowel 
in de stad als in de omliggende dorpen zijn nu openbare toiletten. En in de komende tijd wordt gewerkt 
aan uitbreiding van dat aantal. Daarbij wordt vooral gericht op verdere uitbreiding in de dorpscentra.  
Het pronkstuk op toiletgebied is de nieuwe voorziening in de fietsenstalling op de Oude Markt. Dit is een 
geheel inclusieve voorziening voor dames, heren, genderneutraal, minder validen, et cetera.  Zo is er ook 
een verschoningsbrancard voor grote kinderen en volwassen en een mogelijkheid om een stoma te 
verschonen.  
Op de ranglijst komen we in de volgende periode bij de top 5! 
 

 



PARKEREN 
Gezond stedelijk leven is voor GroenLinks belangrijk. Daarom kiezen we voor meer ruimte voor 
voetganger, fiets en openbaar vervoer en minder voor auto’s en parkeerplekken.  
 
Verder stimuleert GroenLinks het gebruik van deelauto’s in plaats van eigen autobezit: 
parkeervergunningen voor deelauto’s worden goedkoper en bij bouwplannen gaat de parkeernorm 
omlaag ten gunste van deelauto’s. Regulier parkeren in de stad wordt duurder. Er komen meer 
fietsstraten in het centrum leidend naar de wijken aan de rand van Roosendaal. De auto is gast, de fietser 
is leidend. Daardoor zijn er op den duur ook minder parkeerplaatsen nodig voor bezoekers.  
 

PRESTATIEDRUK 
We leven in een prestatiesamenleving. Iedereen moet de beste zijn op school en op de sportclub, een 
geweldige baan hebben, een mooi huis kopen, een leuke partner hebben, de wereld zien en dat allemaal 
op een zo vroeg mogelijke leeftijd. Dat is het beeld waar kinderen en jongeren mee opgroeien in onze 
samenleving, mede dankzij sociale media. GroenLinks verzet zich tegen de prestatiemaatschappij waar 
iedereen, jong en oud, alle ballen tegelijk in de lucht moet houden.  
 
We zijn allemaal mensen en het leven is niet perfect. Sporten moet vooral plezier geven en het moet niet 
alleen maar draaien om prestaties. School moet leerzaam zijn en geen stress geven omdat je geen 8 
gemiddeld staat. Je moet jezelf kunnen zijn en jezelf niet forceren om alles perfect te doen en tegelijk. We 
moeten af van de onderwaardering van het MBO en de overwaardering van HBO en WO. In de 
coronapandemie hebben we gezien hoe belangrijk MBO-banen kunnen zijn voor ons als samenleving en 
toch blijven kinderen en ouders HBO en WO zien als meer waard dan MBO. Dat is niet waar en dat beeld 
moeten we veranderen. Alle niveaus zijn belangrijk, maar het is belangrijk dat je iets doet waar jij je zelf 
goed bij voelt. 
Het beeld op internet is niet het echte leven en daar moeten we ons bewust van blijven. De constante 
drang om alles beter en eerder te doen is voor GroenLinks een ongezonde manier van leven en wij willen 
hier graag het gesprek over openen in Roosendaal. Presteer je zoals je zelf wilt of zoals anderen dat 
willen?  
 

PREVENTIE 
Preventie is van groot belang: voorkomen is immers beter dan genezen. Of het nu gaat om schulden of 
mentale problemen, het is belangrijk om problemen vroegtijdig aan te pakken voordat mensen 
gezondheidsproblemen krijgen.  
 
GroenLinks zet daarom in op vroegtijdige signalering. Verder willen we investeren in ondersteuning en 
begeleiding. Hiermee beogen we de zelfredzaamheid van onze inwoners te bevorderen en ze mee te laten 
participeren aan de Roosendaalse samenleving.  
Zo wil GroenLinks extra inzet van jongerenwerkers en opbouwwerkers die laagdrempelige begeleiding en 
ondersteuning aan jongeren kunnen bieden.  
 

SPORT 
Sport draagt bij aan geluk, gezondheid, plezier en het gevoel van saamhorigheid. Daarom wil GroenLinks 
dat sport en bewegen voor jong en oud dichtbij huis, laagdrempelig, toegankelijk en veilig is. Daarbij staat 
het plezier voorop en niet het presteren.   
 
Wat ons betreft investeert de gemeente vooral in breedtesport: in en rond elke wijk is voldoende 
betaalbaar aanbod en vrije ruimte voor jong en oud om in verenigingsverband of individueel te bewegen. 
Sport moet voor iedereen betaalbaar zijn en het is belangrijk dat iedereen een passende sport kan kiezen.  
 



Openbare ruimte in de stad dient groen, aantrekkelijk en veilig voor sport en andere buitenactiviteiten te 
zijn, met voldoende oog voor natuur en dierenwelzijn.  
 

STAGEPLEKKEN       
Elke Roosendaalse student zou stage moeten kunnen lopen in Roosendaal. Daarvoor moeten er wel 
genoeg stageplekken zijn en moet er ook geen mismatch zijn tussen opleidingen en bedrijven, maar de 
grootste voorwaarde is dat geen enkele student wordt geweigerd op basis van wie hij of zij is.  
 
Stagediscriminatie is verboden, maar gebeurt nog steeds. Dit is een doodzonde omdat een afwijzing 
demotiverend werkt en zelf kan uitlopen tot het stoppen met de opleiding ondanks de interesse en passie 
voor het vak. GroenLinks wil ervoor zorgen dat elke student een fijne, leerzame en passende stage kan 
vinden in zijn eigen stad en wil zich inzetten om de band tussen Roosendaalse ondernemers en scholen 
verbeteren om zo meer studeten te koppelen aan een goede stage. 
 

STUDENTEN      
Roosendaal heeft de ambitie een studentenstad te worden. Het zorgt voor jonge aanwas in de stad en 
leven in de brouwerij. Daar zijn een hoop dingen voor nodig. Voldoende studentenhuisvesting is 
bijvoorbeeld belangrijk, net als voldoende openbare studieplekken in de stad, goed openbaar vervoer en 
mogelijkheden tot ontwikkeling, zoals stageplekken.  
 
GroenLinks heeft in 2021 ervoor gezorgd dat er studieplekken worden aangeboden door de gemeente, en 
heeft het theatertraject voor jongeren bij de Kring in het leven geroepen, samen met de PvdA. Daarnaast 
vragen we aandacht voor de ov-dienstregeling en studentenhuisvesting. Dit zijn slechts een aantal punten 
waarop Roosendaal nog veel kilometers te maken heeft als het gaat om studenten.  
 
Stap 1 is studenten naar Roosendaal krijgen, maar de belangrijkste stap is stap 2: hoe houden we de 
studenten hier? Door toekomstperspectief te bieden dat elders moeilijker te vinden is en Roosendaal dus 
aantrekkelijk te maken voor studenten. Betaalbare woningen, goed openbaar vervoer en ruimte voor 
talentontwikkeling zijn daarin een pré en daar blijven wij aandacht voor vragen. 
 

STUDIEPLEKKEN     
Tijdens de coronapandemie zijn scholen en bibliotheken gesloten geweest en konden scholieren en 
studenten moeilijker aan een studieplek buitenshuis komen. De Jongerenraad trok aan de bel en 
GroenLinks en PvdA sloegen de handen ineen.   
 
Het heeft ertoe geleid dat er een aantal studieplekken zijn gekomen. Het kan moeilijk zijn om je thuis te 
concentreren en een andere omgeving helpt vaak met concentratie. Nu is het faciliteren van 
studieplekken niet een hoofdtaak van de gemeente, maar GroenLinks ziet hierin wel noodzaak en kansen 
om jongeren te helpen en te stimuleren.  
 
De openingstijden van de bibliotheek zijn voor studenten vaak ontoereikend. GroenLinks vindt het 
belangrijk dat bibliotheken worden bezocht en benut door alle doelgroepen en ziet graag dat de bieb 
langer open is voor jong en oud. Daarnaast zijn er veel ondernemers die hun deuren met alle liefde 
openen voor een aantal studieplekken, zo bleek uit de acties van het college.  
Het is belangrijk dat Roosendaal hierop doorpakt en studieplekken blijft faciliteren en zo inwoners de kans 
geeft om zich te ontwikkelen en ontplooien in hun eigen tijd wanneer daar thuis geen ruimte voor is.  
 

VEILIGHEID 
GroenLinks wil dat de gemeente een veilige plek is voor alle Roosendalers, ook voor nieuwe inwoners die 
door voor oorlog, onderdrukking of honger hun moederstad ontvlucht zijn. Als je je niet veilig voelt, kun je 
jezelf niet zijn en de wereld niet met een open blik tegemoet treden. Daarom is een goede 



veiligheidsaanpak voor GroenLinks belangrijk. Dat betekent voorkomen, begeleiden, aanpakken en 
nazorg.  
Wij willen veilige wijken en dorpen en ingrijpen waar dat nodig is. Maar liever voorkomen wij problemen, 
bijvoorbeeld door meer wijkagenten op straat en voldoende BOA’s voor plaatselijke wijktaken. Daarnaast 
pakken we discriminatie hard aan en blijven we strijden tegen etnisch profileren.  
 
Hoewel Roosendaal objectief gezien een veilige gemeente is, zijn er toch veel inwoners die zich onveilig 
voelen. En in onze kwetsbare wijken zijn tijdens de jaarwisseling van 20/21 rellen, vernielingen en 
bedreigingen geweest. Veel van onze inwoners zijn erg bang geweest en durfden de deur niet meer uit. 
Dit willen we natuurlijk niet.  
 
Hoewel de Parkrangers rust en veiligheid brengen in kwetsbare delen van onze gemeente zijn zij geen 
blijvende oplossing. We zetten alles op alles om met een preventieve aanpak, voldoende zichtbare 
wijkagenten en BOA’s de veilige omgeving te creëren die we nodig hebben. GroenLinks streeft naar echte 
oplossingen en niet naar de suggestie van daadkracht met spierballentaal. Want criminaliteit en extreem 
gedrag ontstaan niet zomaar. Armoede, uitzichtloosheid en gebrek aan mogelijkheden voor 
zelfontwikkeling vormen vaak de achterliggende oorzaak. Dat biedt aanknopingspunten voor een 
preventieve aanpak.  
 
We willen veilige wijken en dorpen waarin we elkaar gelijkwaardig kunnen ontmoeten. Daarom pakken 
we iedere vorm van discriminatie hard aan en blijven wij waken voor het bestaan van etnisch profileren.  
Ook verzetten wij ons ertegen als arbeidsmigranten als groep gestigmatiseerd worden. Wat niet 
wegneemt dat ook overlastgevers en overtreders afkomstig uit die groep aangesproken moeten worden 
op hun gedrag en beboet als dat nodig is. 
Een klein deel van de jongeren ontspoort helaas toch: ze gaan het criminele pad op en zorgen voor 
overlast. Het helpt om jongeren direct en individueel te benaderen en te begeleiden. Wijkagenten, 
jeugdprofessionals, straathoekwerkers, sportverenigingen, ervaringsdeskundigen en opbouwwerkers 
kunnen in contact met de jongere en het gezin en te weten komen wat er 'achter de voordeur' speelt.   
Voor ronselaars, mensenhandelaars, haatzaaiers, pooiers en loverboys, drugscriminelen en anderen die 
misbruik maken van mensen in kwetsbare posities heeft GroenLinks geen begrip. GroenLinks pleit 
landelijk voor een taskforce ondermijning. Door onze geografische ligging aan de grens met België zijn er 
voor onze gemeente specifieke uitdagingen die andere niet-grensgemeenten niet kennen.  Ook 
drugshandel over de grenzen en het misbruik van het buitengebied voor het vervaardigen van drugs en 
het dumpen van het afval keuren wij uiteraard zeer af. 
Wel zijn wij er nog steeds van overtuigd dat gecontroleerde verkoop van softdrugs een goede keuze is. 
Ook in ons grensgebied. De illegale verkoop op straat zal enorm verminderen, inclusief de ervaren 
overlast. Legalisering vergroot ook het veilige gebruik van deze middelen en verhoogt de kans om 
begeleid te kunnen stoppen met verslavende middelen.  
 
Ouderenmishandeling en financiële uitbuiting hebben in de afgelopen periode op de agenda van Veilig 
Thuis een plek gekregen. Gezien de toename van (zeer) oude inwoners moeten wij daar blijvend op 
inzetten. We proberen dit vóór te zijn met onze laagdrempelige inwonersondersteuning en 
mantelzorgondersteuning. 
Verschillende soorten (huiselijk) geweld en criminaliteit vragen allemaal om een andere aanpak en om 
een andere zorg voor slachtoffers én daders. De inzet van ervaringswerkers vanuit zowel de dader- als de 
slachtofferkant heeft goede resultaten. Voor mensen die terugkeren uit de gevangenis moet 
maatschappelijke re-integratie goed geregeld zijn om terugval te voorkomen. Om de eerste tijd in de 
maatschappij goed te kunnen landen is een vorm van tijdelijk beschut wonen in een zogenaamd Exodus-
huis wenselijk. Dit huis kan wat GroenLinks betreft ook in Roosendaal staan. 
 

verdozing van het landschap 
GroenLinks Roosendaal is van mening dat het gebruik van grond voor de vestiging van grote datacentra 
aan banden moet worden gelegd. Niet alleen vanwege hun verbruik van giga veel energie, maar ook 



omdat met name deze centra een grote last legt op de gezondheid van omwonenden, de natuur en het 
klimaat. 
De snelle toename van dit soort vastgoed (de verdozing van het landschap) baart ons erge zorgen. Er is 
nog steeds te weinig respect voor de impact die dat heeft op het landschap, woonkwaliteit en 
infrastructuur. Zeker nu de vraag stijgt naar ruimte voor natuur- en biodiversiteitherstel, energietransitie, 
recreatie en verduurzaming van de landbouw.  
 
Komen er kleinere centra, dan dienen die aan een aantal voorwaarden te voldoen. Circulair 
materiaalgebruik bij de bouw, energieleverend (meer dan energie-neutraal) en neutraal opgaan in de 
(groene) omgeving.  
Elke extra economische activiteit mag geen extra druk op het electriciteitsnetwerk hebben, want anders 
gaat dat ten koste van de energietransitie voor burgers en bestaande bedrijven. 
 
 

VLUCHTELINGEN 
Roosendaal heeft net als veel andere gemeenten moeite om vluchtelingen, die recht hebben op een vaste 
plek in de Nederlandse samenleving tijdig huisvesting aan te bieden. Dat heeft alles te maken met krapte 
op de woningmarkt. We vinden het van belang om daar praktische oplossingen voor te zoeken. 
GroenLinks voelt zich geroepen om de eerste opvang van vluchtelingen uit oorlogsgebieden ook in 
Roosendaal mede vorm te geven. 
 
Daarom willen we de procedure van inburgering, die met ingang van 2022 van landelijke opdracht naar 
elke gemeente komt, invullen met de mogelijkheid van maatwerk. 
En zullen we snel op zoek moeten naar daarvoor geschikte (of geschikt te maken) ruimtes. Als alternatief 
bij gebleken onmogelijkheid kunnen we ook (financieel) bijdragen aan het realiseren van een opvang 
elders in de regio. 
 

VUURWERK  
Vuurwerk is gevaarlijk, geeft overlast, luchtvervuiling en slachtoffers. Ook voor dieren is het een drama. 
GroenLinks zet zich al lang in voor een jaarwisseling met minder overlast, luchtvervuiling en schade en 
meer plezier voor iedereen. GroenLinks ziet liever dat het consumentenvuurwerk vervangen wordt door 
professionele vuurwerkshows die georganiseerd worden in Roosendaal en de dorpen. 
 
 

WATER(OVERLAST) 
Klimaatverandering zal leiden tot meer en hardere regenbuien, daar moet de stad aanpassingen voor 
nemen om wateroverlast te voorkomen. Daarom wil GroenLinks dat bij het plannen en herinrichten van 
wijken en straten regenwater liever niet naar het riool, maar naar de bodem of ander water terugstroomt. 
Zo ontlasten we de waterzuivering.   
 
Groene ruimte is belangrijk om de effecten van klimaatverandering op te vangen, bijvoorbeeld door 
betere afwatering van meer neerslag. Wij zetten ook daarom vol in op meer en beter groen in de stad. Bij 
veranderingen in de openbare ruimte onderzoeken we altijd wat de kansen zijn voor kwalitatief groen. 
Hierbij is ons uitgangspunt: alleen verharding zoals stenen of asfalt als het echt nodig is.  
De bewoner gaan we verleiden door korting te geven op rioolbelasting aan de hand van het percentage 
verdeling minder verharding/meer groen, waarbij ook groene daken meetellen.  
 

WONEN  
Huisvesting wordt steeds meer beschouwd als handelswaar, maar is in de kern een mensenrecht, aldus 
GroenLinks. Een woning hoeft niet vanzelfsprekend een koophuis te zijn, huren kan ook. Je huis als je 



spaarpot beschouwen verlamt de doorstroming in woonmogelijkheden. Daarom moet er niet alleen meer 
gebouwd worden, maar ook meer dan voldoende betaalbaar gebouwd worden. 
 
De gemeente stimuleert daarom betaalbare sociale huur- en koopwoningen, verspreid over diverse 
wijken in stad of dorp.  
We zetten bij zowel huur als koop in op vernieuwende woonconcepten, zoals complexen waar ouderen 
en jongeren samenwonen of waar mensen zelf bouwen. Maar ook vernieuwende vormen voor 
groepswonen (tiny houses) op voormalige agrarische bedrijfsbestemmingen in het buitengebied, in 
combinatie met natuurherstel, zijn mogelijk.  
Daarnaast zijn we enkel voor inbreiding in bewoond gebied. Er komt meer ruimte voor verschillende 
typen woningen en voor gecombineerd (her)gebruik van (bedrijfs)gebouwen door allerlei mensen. We 
willen liever minder nieuwbouw en meer renovatie.  
 
Wonen speelt ook een belangrijke rol in de omvorming naar een duurzame samenleving.  Nieuw bouwen 
doen we dan ook energieneutraal en zoveel mogelijk met hergebruik van materialen. Er komen minimale 
nieuw- of verbouwvoorwaarden voor gebruik van CO2, circulair en biobased bouwmaterialen. Wij willen 
dat de gemeente duurzaamheid, CO2 en circulariteit nog sterker als criterium stelt bij onderhandelingen 
met projectontwikkelaars. Bij aanbestedingen dient het zelfs een doorslaggevend criterium te zijn.  
We stimuleren woningcorporaties om hun woningen zo snel mogelijk energieneutraal te maken. Alle 
nieuwbouw in de stad wordt gebouwd zonder aardgas. Maar oude leidingen blijven liggen voor eventuele 
vervangende toepasbaarheid van waterstofdoeleinden. 
 
De gemeente stimuleert met inkoopacties huizenbezitters om thuis energiebesparende maatregelen te 
treffen. Verder breidt de gemeente de voorlichting uit over duurzaam wonen en bouwen.  
Voor mensen met hulpbehoefte zorgen we ervoor dat zij zo snel mogelijk weer zelfstandig kunnen gaan 
wonen. Hiervoor stimuleren we de bouw van bijzondere woonvormen waar mensen die uitstromen uit de 
opvang samenwonen met mensen zonder deze achtergrond. 
Een geschikte woning kan nadrukkelijk ook een thuis zijn in een andere woonvorm dan een zelfstandige 
woning. We denken inclusief en kijken naar de toegankelijkheid van gebouwen 
 
Om de doorstroming op de woningmarkt verder te stimuleren zullen ouderen zelf betrokken moeten 
worden in wat hun woonwensen zijn, inclusief de mogelijkheid om financieel voordeel te krijgen als ze 
besluiten door te stromen. Het gesprek kan al vroeg aangegaan worden, bijvoorbeeld op het moment dat 
men een stimuleringslening voor levensloopbestendig maken van de eigen woning aanvraagt. 
 

ZORG 
GroenLinks wil dat inwoners van Roosendaal gezond kunnen wonen en leven en dat zij oud kunnen 
worden in een geschikt huis, in een passende omgeving. Door woonvraag en zorgvraag niet los van elkaar 
te zien, kunnen we een duurzaam antwoord formuleren op de toenemende schaarste in de zorg.  
 
Wonen, meedoen en ontmoeten. Met die drie woorden als kompas willen we mogelijk maken dat 
mensen gelukkig oud kunnen worden in Roosendaal. Belangrijk zijn daarbij uiteraard de inzet van 
middelen vanuit de Wmo. (Wet maatschappelijke ondersteuning). We moeten zorgvuldig omgaan met 
onze middelen om zodoende wél te kunnen investeren om ook in de toekomst onze inwoners duurzaam 
van ondersteuning te kunnen voorzien. 
 
We nemen de regie op de woningmarkt binnen de gemeentegrenzen. We willen dat inwoners gezond oud 
kunnen worden in een geschikte woning, zodat zij de maximale regie over hun eigen leven kunnen 
houden. Een geschikte woning kan nadrukkelijk ook een thuis zijn in een andere woonvorm dan een 
zelfstandige woning. We denken inclusief en kijken naar de toegankelijkheid van gebouwen. 
We sturen op differentiatie van het woningaanbod en houden rekening met de woonwensen, zodat er 
voor iedere inwoner tot in de laatste levensfase een geschikte woning beschikbaar is. Maar ook een 
goede inrichting van de woning én de omgeving draagt bij aan dat gezonde leven.  



 
Bij alle ondersteuning voor een zinvolle dag werken we vanuit het principe van positieve gezondheid. Een 
zinvolle dag hebben, met activiteiten waar we ‘ons bed voor uit komen’, houdt ons mentaal weerbaar en 
fysiek fit. Hier ligt een duidelijke link naar eenzaamheid. Naarmate we ouder worden zijn we vaker alleen. 
Maar eenzaam zijn we pas als we alleen zijn zonder zingeving. 
 
Voldoende geschikt personeel is een belangrijke voorwaarde om doelen in de zorg te kunnen 
verwezenlijken. Hoewel het aantrekken en behouden van medewerkers geen primaire taak van de 
gemeente is, kunnen we wel randvoorwaarden scheppen om de aanwezigheid van voldoende mensen in 
de zorg te bevorderen.  
 
Belangrijk is het aantrekken van voldoende huisartsen voor onze inwoners. Met huisartsen werken we 
samen om hen zoveel mogelijk te ontzorgen in bijvoorbeeld het bouwen van een praktijk. Tegelijk kijken 
we naar innovaties in de zorg om de inzet van mensen te ondervangen als dat kan. 
 
De bouw van het nieuwe Bravis is een prachtige impuls voor de tien gemeenten in het 
verspreidingsgebied.  
 
 


