Tweede reeks vitaliteitsacties – Vitale wijken en dorpen
Onderstaand de uitwerking van reeds aangekondigde vitaliteitsacties. Sommige acties worden
opgepakt vanuit bestaande middelen. Daarnaast zijn nieuwe vitaliteitsacties concreet uitgewerkt.
Deze vitaliteitsacties zijn startklaar.

2-A Aanpak eenzaamheid
De motie ‘eenzaamheid en armoede’ is door de raad op 4 februari jl. aangenomen. De uitwerking
van deze motie wordt opgepakt vanuit de reguliere middelen. Insteek is dat de uitvoerende partner
WijZijn Roosendaal de komende jaren werkwijze gaat aanpassen waardoor aanpak armoede en
eenzaamheid vanuit bestaande middelen wordt uitgevoerd. ‘De Coalitie erbij’ wordt betrokken in de
aanpak eenzaamheid.
Bij de eerste tranche is voor vitaliteitsactie 1Q ‘aanpak armoede en eenzaamheid (STA-teams) geld
vrijgemaakt voor STA-teams (Samen tegen Armoede) en netwerkbijeenkomst(en) armoede en
eenzaamheid. De uitvoering van deze vitaliteitsactie draagt bij aan versterking van het voorliggend
veld. In het raadsvoorstel ‘Versterking Voorliggend veld’ zijn maatregelen gepresenteerd die
bijdragen aan vroegsignalering en preventie van eenzaamheid.

2-B ‘Parel in de wijk’ Burgerhout
Aanleiding
Uit de cijfers van de Vitaliteitskaart Burgerhout blijkt dat er in deze wijk verbeteringen mogelijk zijn. In
de dialoogsessie is aangegeven dat de wijk behoefte heeft aan ‘parels’ om tegenspel te bieden aan
de neerwaartse trend. Het parochiebestuur van de St. Josephkerk heeft jaren terug al de wens geuit
aan de gemeente om het kerkplein voor de monumentale St. Josephkerk aantrekkelijker in te richten,
waardoor de kerk als parel beter naar voren komt. De belangrijkste uitgangspunten voor dit project
zijn een betere toegankelijkheid, denk aan mindervaliden, van de kerk, een verfraaiing/verbetering
van het kerkplein en verbetering van de (verkeers)veiligheid.
Beoogd effect en resultaat
Het creëren van een mooi ogend centrum in de wijk Burgerhout (Parel in de wijk).
Oogmerk is om het kerkplein met heel veel participatie te reconstrueren. Hiermee wordt de kracht
van de wijk getoond in het werk en levert het een mooi resultaat op voor de toekomst. Daarnaast
wordt de situatie (verkeers)veiliger.
Concrete activiteiten
Bij dit project is er sprake van ‘de buurt bestuurt’. De bewoners en de winkeliers zijn betrokken bij het
ontwerp en dragen bij aan de realisering en het onderhoud.
Bij de herinrichting wordt gezorgd voor betere toegankelijkheid voor mindervaliden conform de
vigerende regelgeving. Er ontstaat een (verkeers)veiligere situatie door het verplaatsen van parkeeren groenvakken. Het aanzicht van de monumentale kerk (Rijksmonument) wordt vrijgemaakt. De
herinrichting zal in de sfeer en lijnvoering zijn van de oorspronkelijke opzet, zoals bedoeld door
architect Hurks (Hurkspand).
Trekker en betrokken partijen
- ‘de wijk’ – levert projectleider en denkt en doet mee;
- Parochiebestuur – levert vrijwilligers;
- Bewonersplatform – levert inbreng ‘leerwerkbedrijf’ via Da Vinci college;
- RoGeP;
- Commissie Ruimtelijke kwaliteit;
- Gemeente – levert technische capaciteiten.
Kosten
De totale kosten bedragen € 48.490,- waarvan vrijwilligers voor bijna 20% zorgen (middels o.a.
opbrengsten uit acties, sponsoring van de kerk en bijdragen van De Vinci College in het kader van
maatschappelijke stages).
Kerk :
€ 5.150,Da Vinci :
€ 3.340,Gemeente :
€ 40.000,Totaal :
€ 48.490,Tijd
Uitvoering 2016

2-C Verkeersveiligheid Heerle
In Heerle is tijdens de dialoogsessie de verkeerssituatie (parkeren en snelheid) in de Herelsestraat
als prioriteit naar voren gekomen. De wens is om de parkeersituatie te verbeteren en de snelheid te
verlagen. Er is een aantal keer overleg geweest met betrokken partijen met o.a. Leefbaarheidsgroep
Heerle, RoGeP, buurtpreventieteam, wijkagent, bewoners en gemeente. Bewoners maken
communicatieplan en communiceren naar bewoners om parkeergedrag te verbeteren. De gemeente
voert een snelheidsmeting uit op de locatie die de bewoners aandragen. Deze acties verlopen
volgens onze reguliere werkwijze en budget. Uit de acties die de bewoners doen om het
parkeergedrag te verbeteren en de uitkomsten van de snelheidsmeting kunnen mogelijk nadere
acties voortvloeien.

2-D Verkeersveiligheid Wouwse Plantage
Naar aanleiding van de dialoogsessie is prioriteit gegeven aan de verkeersveiligheid in Wouwse
Plantage. Met name werden de verkeersafwikkeling kruispunt Plantagebaan-Westelaarsestraat, de
situatie rondom de oversteekplaats bij de school en het sluipverkeer SpuitendonksestraatHuibergseweg genoemd. Naar aanleiding van de dialoogsessie zijn gesprekken geweest over deze
punten met als doel de verkeersafwikkeling en –veiligheid in Wouwse Plantage te verbeteren.
Gesprekken vonden onder andere plaats met bewonersplatfom (inclusief werkgroep verkeer),
bewoners, politie en de gemeente. De planvoorbereiding is binnen bestaande budgetten opgepakt.
Tevens zal een fietsdoorsteek verlegd worden naar de bestaande oversteekplaats, waardoor een
verkeersveiligere situatie ontstaat. Dit wordt betaald uit reguliere budgetten. Onderzocht wordt of er
nog (kleinschalige) maatregelingen op kruispunt Plantagebaan – Westelaarsestraat mogelijk zijn.

2-E Verkeersveiligheid Kroeven
Tijdens de dialoogsessie is ook de verkeerssituatie in de President Kennedylaan (hoge snelheden en
ongevallen) als prioriteit benoemd. Deze laan is een doorgaande weg in Kroeven met vrijliggende
fietspaden, waar maximaal 50 km/h gereden mag worden. Bewoners ervaren problemen met de
verkeersveiligheid en verkeerssnelheid.
Doel van de gesprekken met bewoners is het verbeteren van de verkeersveiligheid en verlagen van
de snelheid van (auto)verkeer. Door verkeersmetingen te doen (intensiteit en snelheid) ontstaat een
objectief beeld. Deze worden besproken met de bewonersgroep waarin ook de winkeliers van de
Pres. Kennedylaan zitten. Inmiddels is een aantal keer overleg gevoerd en is een snelheidsmeting
uitgevoerd. Verder:
- Zijn mogelijke maatregelen in beeld gebracht (drempels, DSI, oversteekplaatsen);
- Gaat de gemeente een DSI plaatsen;
- Gaan bewoners/scholen middels communicatie / artikelen verkeersveiligheid onder de
aandacht brengen.
Bewoners en de scholen gaan de verkeersveiligheid verder onder de aandacht brengen. Voor
eventuele verdere maatregelen vindt nog nader overleg plaats.

2-F Positionering en PR De Heerlijckheijd Nispen
Het Bewonersplatform Nispen, Nispenenaren en de gemeente Roosendaal hebben een aantal keer
met elkaar gesproken over welke richting Nispen op wil voor de toekomst en hoe de Heerlijckheijd
Nispen verder te positioneren. Nispen wil vitaal blijven, zowel economisch (behoud van, en eventueel
nieuwe/innovatieve geldstromen) als sociaal-cultureel. Het project De Heerlijckheijd dat met ruim 255
vrijwilligers is gerealiseerd, heeft als doel Nispen te ontwikkelen als sterk merk voor inwoners (trots),
toeristen, passanten en bestuurders. Zeker met het realiseren van het openlucht theater en daarmee
het winnen van de Dorpen Derby 2015 zijn de Nispenaren echt trots geworden op hun dorp.
Bezoekers, (potentiële) bewoners en jeugd, en (potentiële) ondernemers moeten Nispen ook
aantrekkelijk blijven vinden in de toekomst. Maar dat is niet genoeg om een dorp vitaal te houden.
Wat hier dan wel voor nodig is, moet uit de poriën van het dorp komen. Daar moet je het samen over
eens zijn. Het dorp gaat aan de slag met een lange termijnplan voor een duurzaam voortbestaan van
Nispen. De positionering van de Heerlijckheijd is hier onderdeel van. Zo ook de uit de dialoogsessie

naar voren gekomen prioriteiten ‘winkelbehoud Nispen’, ‘extra aandacht voor de jeugd’ en ‘behoud
van het buurthuis’ (in welke vorm dan ook) en ‘onderhoud grijs en groen’. Daarnaast worden ook
recente ontwikkelingen, zoals duurzame energie (Nispen Energie Collectief), het verder vermarkten
van De Heerlijckheijd en een veelzijdig sociaal-cultureel verenigingsleven meegenomen.
Het proces om te komen tot een lange termijnplan voor een duurzaam voortbestaan van Nispen
wordt opgepakt vanuit regulier beleid en middelen.

2-G Behoud winkels Nispen
Tijdens de dialoogsessie is 'Behoud winkels' als één van de prioriteiten voor de vitaliteit van Nispen
benoemd. Dit is tijdens een dorpsvergadering (in 2015) verder besproken. Vervolgens is dit
onderwerp gezamenlijk, met inwoners en winkeliers, besproken en wordt dit verder uitgewerkt.
Gedacht wordt aan loyaliteitsacties/ -programma's en wellicht aanpassingen in het aanbod.
Op 14 januari 2016 is bij de raadsbehandeling van de detailhandelsnota door de raad het
amendement "Detailhandel Dorpen" aangenomen, waarna op 4 februari 2016 de gemeenteraad de
motie 'Detailhandel Dorpen' heeft aangenomen. Met het aannemen van het amendement en de
motie is vastgelegd dat voor Heerle, Moerstraten, Nispen en Wouwse Plantage de situatie van de
detailhandel zodanig is verweven met leefbaarheid, dat op dit punt uitwerking niet plaatsvindt in de
detailhandelsnota, maar onder de noemer vitale wijken en dorpen. Middels raadsmededeling 21-B
Detailhandel Dorpen hebben wij uw raad laten weten hoe wij vervolg geven aan deze uitwerking.
“Behoud winkels Nispen” is zodanig verweven met actie “2-F positionering PR De Heerlijckheijd” dat
dit gezamenlijk verder uitgewerkt wordt.

2-H Winkelcentrum Langdonk
Vanwege de aanhoudende overlast van jeugd is intensief ingezet op dit gebied.
Vanuit regulier budget is geïnvesteerd rond het winkelcentrum Lindenburg om er weer een
aantrekkelijke, groene en veilige plek van te maken. Met als doel de sociale veiligheid te vergroten
en de uitstraling van het winkelcentrum te verbeteren. Dat wordt gedaan via drie sporen:
Tegengaan van jeugdoverlast (met o.a. gebiedsverbod, straathoekwerk);
Opnieuw inrichting groenstructuur (prioriteit groen en grijs scoort hoog in de dialoogsessie);
Meer betrokkenheid bewoners en winkeliers bij openbare ruimte.
Een aantal maatregelen is reeds uitgevoerd, zoals aanbrengen van beplanting en afsluiting
parkeerterrein aan de zijde van de doorgang met een looppoort. Via reguliere middelen is de
parkeerplaats heringericht middels vergroening.
Samen met winkeliers Lindenburg, bewoners VVE, bewonersplatform Langdonk, wijkteam en de
gemeente wordt een herinrichtingsplan gemaakt voor het deel tussen de flats en het winkelcentrum
Lindenburg. Daarbij wordt gekeken naar het verbeteren van de veiligheid en het investeren in
groenomvormingen. De planvorming wordt binnen bestaande budgetten opgepakt. Mochten er
maatregelen wenselijk zijn die niet passen binnen reguliere middelen, dan leggen wij deze derhalve
als vitaliteitsacties voor aan uw raad.

2-I Bredaseweg verkeersremmende maatregelen
Naar aanleiding van de hoge snelheden op de Bredaseweg–west gaan bewoners bloembakken
realiseren om de snelheid omlaag te brengen. Daarnaast gaan bewoners zelf de parkeervakken
beter aanduiden, zodat de parkeersituatie geoptimaliseerd wordt. De gemeente levert vanuit regulier
budget de materialen.

2-J Kidsbeweegroute Luitenpark en speelplekken Kalsdonk
Aanleiding:
Sporten en bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Voordelen van meer bewegen
zijn een verbeterde lichamelijk en mentaal welzijn (gezondheid), toename van creativiteit en
geheugen (ontwikkeling) en sterkere samenlevingen (sociaal).
Grote belemmeringen om te bewegen in het algemeen zijn dat het sporten in verenigingsverband
vaak te duur is en dat het aanbod niet aansluit bij de behoeften. Met name sociaal achtergestelde
groepen (bijvoorbeeld gezinnen met laag inkomen) worden hierdoor getroffen. Door nu samen met
diverse partijen te onderzoeken hoe kinderen in de wijk Kalsdonk uitgedaagd kunnen worden om
meer te bewegen en sporten in de buitenruimte en daar invulling aan te geven, worden deze
belemmeringen weggenomen.
Het Luitenpark heeft een centrale plaats in de wijk Kalsdonk. In samenwerking met de Brede School
Zwanehof, de wijksportvereniging Kalsdonk, het bewonersplatform Kalsdonk en de
wijksportvereniging is op basis van de behoeften van de kinderen onderzocht hoe kinderen in deze
wijk gestimuleerd kunnen worden meer te gaan bewegen.
Daarnaast zijn de speelplekken aan de Wattstraat en Marconistraat in deze wijk toe aan
opwaardering, zodat ook deze plekken uitdagen om meer te spelen en bewegen.
Beoogde effecten en resultaten
Het stimuleren van veilig sporten, spelen en bewegen door alle kinderen in de wijk Kalsdonk
Concrete activiteiten
 Aan kinderen van de Brede School Zwanehof is middels een enquête gevraagd waar ze
behoefte aan hebben. Deze input is meegenomen in de bijeenkomsten, waarbij de
wijksportvereniging, het bewonersplatform en Sportservice Noord-Brabant aanwezig waren.
Deze bijeenkomsten werden vrijblijvend geleid door het bedrijf Kompan, dat als partner van
JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) adviseert bij het aanleggen van kidsbeweegroutes.
 Het Luitenpark en het plein voor de Brede School zijn aantrekkelijke plekken voor kinderen
uit de wijk om naar toe te trekken. Door deze te verbinden middels een route (palen met
opdrachten, pleinplakkers voor bijv hinkelpad) worden kinderen (met hun ouders)
gestimuleerd door de wijk te bewegen.
 Met het plaatsen van picknicktafels in het Luitenpark wordt invulling gegeven aan de
behoefte tot meer ontmoetingsplekken.
 De
Wijksportvereniging
kan
activiteiten
(zoals
bepaalde
lessen
en
de
kindervakantiebuurtsportweek) buiten organiseren door onder andere het inrichten van een
bootcamp/calastenicsplek, waar natuurlijk door alle leeftijdscategorieën gebruik van kan
worden gemaakt.
 In overleg met bewoners zullen wensen en behoeften ten aanzien van de speelplekken
inzichtelijk worden gemaakt en hieraan wordt (binnen de mogelijkheden) invulling gegeven.
 Toevoegen en/of vervangen van beweeg- en speelvoorzieningen om een uitdagend sport-,
speel- en beweegaanbod te creëren.
 Door middel van belijning en borden aanbrengen van 2 oversteekvoorzieningen, zodat de
kinderen veilig kunnen oversteken wanneer zij door de wijk bewegen (kruispunt VoltastraatRöntgenstraat en Philipslaan ter hoogte van kruispunt met Voltastraat)
Trekker en betrokken partijen:
 Wijksportvereniging Kalsdonk
 Sportservice Noord-Brabant
 Bewonersplatform Kalsdonk
 Brede School Zwanehof
 Kompan (fabrikant speelplekken en samenwerkingspartner van Jongeren op Gezond
Gewicht)
 Omwonenden
 Gemeente Roosendaal
Kosten
 Inzet uren van Kompan ten behoeve van begeleiding, advisering en ontwerpen van de route
gratis
 Tegoed bij Nijha (ontwerper en inrichter van beweegruimtes, n.a.v. eerdere wens om een
beweegroute te realiseren in Kalsdonk) € 8.500



Resteert een gemeentelijke bijdrage vanuit Vitale Wijken en Dorpen ad € 77.000, te weten:
o € 30.000 voor kidsbeweegroute Luitenpark inclusief enkele nieuwe toestellen
o € 25.000 voor opknappen speelplek Wattstraat
o € 20.000 voor opknappen speelplek Marconistraat
o € 2.000 voor creëren oversteekvoorzieningen

Tijd:
Realisatie in 2016/2017

2-K Participatieplaatsen in wijken en dorpen
De invulling van participatieplaatsen wordt regionaal opgepakt door het Werkplein “Hart van West
Brabant”. Invulling valt binnen het reguliere beleid en budget.

2-L Onderhoud groen / rommel in de natuur Nispen
Waar burgerkracht aanwezig is, kan een hoger kwaliteitsniveau worden behaald door maatwerk
afspraken te maken over het onderhouden van de openbare ruimte. Gesprekken om te komen tot
een innovatieve manier van onderhouden van groen door inwoners zelf, lopen met Nispen. De
planvorming wordt binnen bestaande budgetten opgepakt.

2-M Binnenplein Dijkcentrum Kortendijk
De actie ‘Dijkcentrum Kortendijk (Flintdijk)’ uit de eerste tranche is inmiddels gerealiseerd, waardoor
het Dijkcentrum een impuls heeft gekregen. De verdere vervolgacties op het gebied van het
opknappen van het binnenplein wordt in samenwerking met de eigenaar van het gebied en
betrokken inwoners en platform uitgewerkt. Mochten maatregelen die wenselijk zijn niet passen
binnen reguliere middelen, dan leggen wij deze derhalve voor aan uw raad.

2-N Wijksportvereniging Kalsdonk
Aanleiding:
De wijk Kalsdonk kende een heel laag sportaanbod. Dit bleek ook uit een onderzoek van
Sportbureau Roosendaal (nu: Sportservice Noord-Brabant) in 2010 naar de sportparticipatie van
leerlingen op alle basisscholen. Naar aanleiding hiervan is het project wijksportvereniging gestart met
een uitgebreid sportaanbod in samenwerking met sportverenigingen. Vanaf juli 2014 is de
wijksportvereniging een zelfstandige vereniging met een actief en betrokken bestuur uit de wijk.
De wijksportvereniging is een bijzondere vereniging. Het is de enige vereniging in de wijk Kalsdonk
en is, omdat het geen reguliere sportvereniging is, niet aangesloten bij een sportbond (en krijgt dus
ook geen ondersteuning vanuit de bond). De vereniging biedt de bewoners een laagdrempelige
(zowel financieel als geografisch) toegang tot diverse takken van sport en vervult in de wijk ook een
grote maatschappelijke rol. Zo is de wijksportvereniging ook betrokken bij het JOGG-project
(Jongeren op Gezond Gewicht).
De wijksportvereniging heeft veel ambities, zoals bijvoorbeeld het opzetten van maatschappelijke
projecten gelieerd aan sport en het uitbreiden van het huidige activiteitenaanbod. De vereniging
speelt in op de vraag vanuit de wijk. Om de vereniging uit te laten groeien tot een belangrijke speler
in de wijk op zowel maatschappelijk als sportief gebied is ondersteuning wenselijk.
Beoogde effecten en resultaten
De wijksportvereniging wil de volgende doelstellingen realiseren met ondersteuning van een
verenigingsmanager:
1. Het realiseren van een breed, krachtig en stabiel bestuur en toekomstbestendige vereniging.
2. Het vergroten van het draagvlak/bekendheid in de wijk, ook bij professionele partijen.
3. Werving (en behoud) van meer vrijwilligers.
4. Aantrekken van meer leden/deelnemers aan de activiteiten.
De maatschappelijke effecten van een toekomstbestendige wijksportvereniging zijn het bevorderen
van een gezonde leefstijl in de wijk Kalsdonk door het blijvend verhogen van de sport-, spel- en

beweegparticipatie van de jeugd en volwassenen, alsmede het bevorderen van de sociale
samenhang in de wijk.
Concrete activiteiten
Inzet van een verenigingsmanager die als taken krijgt:
 het stimuleren, intensiveren en uitbreiden van de samenwerking met partners in de wijk
(onder ander onderwijs, fysiotherapie, diëtist) om de krachten te bundelen en een breed
draagvlak te creeren voor een gezonde leefstijl in de wijk
 het opstellen van een 5 jarenplan (inclusief missie, visie, aandacht voor organisatiestructuur,
communicatie/PR, mogelijkheden tot sponsoring/fondsenwerving, behoud en werving
vrijwilligers (beleid) en aansluiting vraag en aanbod van activiteiten)
 daarbij het onderzoeken van uitbreidingsmogelijkheden voor maatschappelijke projecten met
name gericht op kwetsbare doelgroepen (mensen in armoede, mensen in sociaal isolement,
mensen met een beperking)
 De verenigingsmanager borgt alle uitgevoerde werkzaamheden en opgeleverde resultaten,
zodat de wijksportvereniging een goede, solide basis heeft voor de toekomst.
Trekker en betrokken partijen
Wijksportvereniging (opdrachtgever)
Sportservice Noord-Brabant (opdrachtnemer)
Gemeente Roosendaal
Kosten
Inzet combinatiefunctionaris voor 8 uur in de week, aanvang schooljaar 2016/2017 tot einde
schooljaar 2017/2018
Landelijke regeling combinatiefunctionarissen € 8.400
Gemeentelijke bijdrage vanuit Vitale Wijken en Dorpen € 16.600 (zijnde € 12.600 voor de inzet
combinatiefunctionaris en € 4.000 werkbudget)
Tijd:
Aanvang schooljaar 2016/2017 tot eind schooljaar 2017/2018

2-O Verfrissing uitstraling De Rembrandtgalerij
Aanleiding
Tijdens de dialoogsessies en de rondgang met het bewonersplatform Westrand is duidelijk geworden
dat de uitstraling van het winkelcentrum De Rembrandtgalerij als minder positief ervaren wordt. Het
winkelgebied wordt daarentegen wel gezien als een buurtcentrum waar de bewoners graag winkelen
en hun dagelijkse benodigdheden kopen.
In afwachting van de ontwikkelingen van De Rembrandtgalerij en gelet op de prioritering, is gekozen
om vanuit de huidige situatie een verfrissing te geven aan het centrum.
Beoogd effect en resultaat
Het plan is om op korte termijn samen met de ondernemers en het bewonersplatform het
winkelcentrum een kleine opknapbeurt te geven. Momenteel is er geen actieve
ondernemersvereniging, maar er zijn wel ondernemers die willen meedenken en
-werken. Ook bewonersplatform staat open voor het uitwerken van eventuele plannen om het
centrum toegankelijker en representatiever te maken.
Concrete activiteiten
De activiteiten worden uitgevoerd door een aannemer met ondersteuning van enkele winkeliers en
het bewonersplatform. Daarbij krijgen ze ondersteuning van de wijkchef..
Tot nu toe zijn de volgende activiteiten besproken die uitvoerbaar zijn binnen het budget:
 Het winkelcentrum schoonmaken;
 Bloemperken aanbrengen;
 Schoonmaken luifel (van de gemeente);
 Herstellen van de bestrating en vergroten van de bloemvakken en boomspiegels.
Trekker en betrokken partijen
Trekkers zijn het bewonersplatform en enkele winkeliers samen met de wijkchef.

Kosten
€ 5.000,Tijd
Het project zal eind 2016 zijn afgerond

2-P Impuls Vrouwenhof-park
Aanleiding
Het unieke en sfeervolle Vrouwenhof-park kent een rijke historie. Gelegen aan de rand van het
centrum is het een groene en rustige plek waar menig Roosendaler recreëert, maar die door zijn
ligging ook vrij weinig sociale controle kent. In het park ligt het goedbezochte Openluchttheater
Vrouwenhof (4.436 bezoekers in 2015). De Stichting Openluchttheater kent een grote groep actieve
vrijwilligers die zelf activiteiten in het theater zonder subsidiegelden realiseren. In het park is ook een
mooie en sfeervolle evenementenlocatie (8.000 m2) gesitueerd waarop regelmatig evenementen
worden georganiseerd, zoals Palm-parkies, Blommenkinders, Pasar Malam, Oktoberfeesten en
Roosendaal zingt. Daarnaast biedt het park tal van sport- en recreatiemogelijkheden.
Het park en openluchttheater zijn regelmatig doelwit van vandalisme (graffiti, vernielingen en
brandstichting), waardoor het veiligheidsgevoel relatief slecht te noemen is. Hierdoor straalt het park
niet de allure uit die het zou moeten hebben en die het in haar rijke historie heeft gekend. In het
verleden zijn beheermaatregelen genomen om vandalisme tegen te gaan. Desondanks blijft
vandalisme aanhouden en kost dit de gemeente en Stichting Openluchttheater Vrouwenhof jaarlijks
geld. Bekend is dat de bodemgesteldheid van het evenemententerrein te wensen overlaat. Tijdens en
na (forse) regenbuien leidt het grasveld onder de belasting van bezoekers en voertuigen. Daarnaast
geven jongeren aan dat een impuls geven aan de sportvoorzieningen wenselijk is.
Vrijwilligers zijn zelf al aan de slag gegaan met o.a. het terugdringen van vandalisme, zoals;
herstellen van schades, lopen preventierondes, zorgen voor een hogere bezetting van het park (door
bv. hardlopers). Vrijwilligers van Stichting Openluchttheater Vrouwenhof hebben samen met de
gemeente en andere partners (zoals jongeren en de jongerenraad) het "Plan van aanpak
Openluchttheater Vrouwenhof en omliggend park” opgesteld. Het plan bevat een pakket aan
maatregelen om het totale gebied een impuls te geven en is inmiddels ook besproken met Stichting
Beeld.
Om dit plan te kunnen realiseren wordt fors geïnvesteerd door vrijwilligers. Niet alleen wordt er een
bijdrage gedaan in de kosten vanuit eigen middelen van de Stichting Openluchttheater Vrouwenhof.
Ook wordt de uitvoering - waar mogelijk - gedaan door vrijwilligers zelf met, indien nodig,
ondersteuning van professionals en de juiste middelen. Er wordt ruim 900 uur (exclusief planvorming)
geïnvesteerd alleen al door vrijwilligers van Stichting Openluchttheater Vrouwenhof, naast de uren die
men reeds investeert in het beheer van het park (incl. theater) en het tegengaan van vandalisme. De
vrijwilligers van de Stichting voelen zich immers verantwoordelijk voor (de allure / uitstraling) van het
hele park. Voor onderdelen van het plan zullen daarnaast middelen aangevraagd worden bij andere
fondsen, crowdfunding en sponsors.
Beoogd effect en resultaat
 Het gebied (totale park inclusief openluchttheater, evenemententerrein, voetbalveld,
skatebaan) krijgt een impuls;
 Aantrekkelijke, openbare, groene, sfeervolle en veilige ontmoetingsplek in het Vrouwenhof,
waar het prettig is voor jong en oud te ontmoeten en recreëren;
 Een plek met diverse mogelijkheden voor culturele activiteiten, evenementen, sport, spel of
een wandeling en picknick;
 Extra boost voor de nu al hechte, actieve vrijwilligersgroep die blijft groeien;
 Stijging bezoekersaantallen komende jaren;
 Cultureel aanbod voor een brede doelgroep door samenwerking met o.a. Kober,
Groenhuysen, S&L Zorg, Stichting Elisabeth;
 Verbinding met de diverse samenwerkingspartners;
 Activiteitenprogramma met activiteiten en evenementen die door buurtbewoners,

verenigingen/stichtingen en overige vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke partners
wordt bedacht en uitgevoerd – uitwerking in parkenvisie en evenementenbeleid.
Concrete activiteiten
 Anti graffiti coating (door sponsors - reeds gerealiseerd);
 Extra maatregelen tegen vandalisme (uitvoering vrijwilligers, materialen gemeente);
 Kwaliteitsimpuls park – duurzame upgrade van totale park (vrijwilligers en gemeente);
 Verbetering voorzieningen in openluchttheater (vrijwilligers, sponsors en gemeente);
 Vervangen Elektrische installatie (vrijwilligers en sponsors);
 Licht- en geluidsinstallatie (vrijwilligers en sponsors);
 Aanpassen toegang en paden (gemeente en vrijwilligers);
 Aankleding park en theater (vrijwilligers en sponsors);
 Bewegwijzering (vrijwilligers en gemeente);
 Onderzoek mogelijkheden watertappunt (vrijwilligers i.s.m. Brabant Water);
 Extra sportvoorzieningen, zoals trimparcours / rek-en-strek-plek (vrijwilligers en gemeente);
 Verbetering evenementenveld (vrijwilligers, gemeente en jongerenraad);
 Verbetering huidige sportmogelijkheden (vrijwilligers, gemeente en jongerenraad).
Maatregelen tegen vandalisme in het Vrouwenhof en het verbeteren van het evenemententerrein, zijn
reeds aangekondigd middels de beantwoording van de raadsvragen over ‘vandalisme Vrouwenhof’
en ‘drainage Vrouwenhof’. De positionering van het evenemententerrein en de specifieke wensen en
behoeften van gebruikers wordt nader uitgewerkt in de parkenvisie en evenementenbeleid.
Trekker en betrokken partijen
O.a. Stichting Openluchttheater Vrouwenhof, bewoners, sponsors, zoals ZGV, Rustoleum, politie,
jongerenraad, jongeren, Kober, Groenhuysen, S&L Zorg, Stichting Elisabeth, Stichting Beeld,
studenten van Zoomvliet Studio, ROC West-Brabant, basisscholen, verenigingen, leerbedrijf Zinc,
VVV, De Kring, De Witte Roos, Stichting Leergeld Roosendaal, Jeugdcultuurfonds Brabant, Allee
wonen, Brabant Water, Openluchttheater Nispen, Stichting Brabantse en Nederlandse
Openluchttheaters, gemeente en gemeenteraad Roosendaal
Kosten
Activiteiten

Totaal

Anti graffiti coating

€ 5.000,-

Extra maatregelen tegen vandalisme
Kwaliteitsimpuls park
Verbetering voorzieningen in
openluchttheater
Vervangen elektrische installatie
Licht en geluidsinstallatie
Aanpassen toegang en paden
Bewegwijzering
Onderzoek mogelijkheden watertappunt
Voorzieningen sporters, zoals
trimparcours / rek-en-strek-plek
Verbetering evenementenveld
Voetbalveld, goaltjes en bankjes
skatebaan
Aankleding park en theater

€ 47.000,€ 27.100,€ 22.200,-

Gemeente

Vrijwilligers
o.a. OLTV
uren

Sponsors
/ fondsen
€ 5.000,-

€ 47.000,€ 27.100,€ 12.500,-

uren
uren
€ 1.100,en uren

€ 8.600,-

€ 10.000,€ 35.000,€ 23.000,€ 5.000,-

€ 23.000,€ 5.000,-

€ 25.000,-

€ 25.000,-

€ 15.000,uren
uren
uren
uren

€ 175.000,€ 13.000,-

€ 175.000,€ 13.000,-

uren
uren
€ 5.500,-

€ 49.100,-

€ 10.500,-

Overige kosten

3.000,-

€ 3.000,-

€ 5.000,en uren
uren

Totaal

€ 400.800,-

€ 330.600,-

€ 21.100,-

€ 10.000,€ 20.000,-

excl. uren

Totale bijdragen vitale wijken en dorpen € 325.600,- (€ 330.600,- min de € 5.000,-).
Uw raad heeft op 26 mei jl. met de motie ‘Uitvoering interactie met de samenleving’ het college
opgedragen een subsidie te verlenen van € 5.000,- aan Stichting Openluchttheater Vrouwenhof uit

het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde bedrag voor het realiseren van een onderdeel uit het
totaal plan voor het openluchttheater Vrouwenhof. Daarnaast is het subsidieverzoek ‘Drainage van
het evenementenveld van het Vrouwenhof-park’ in deze motie als kansrijk benoemd.
Tijd
Uitvoering in 2016 / 2017.
De Stichting Openluchttheater Vrouwenhof heeft de ambitie dit plan voor het hele gebied Vrouwenhof
te realiseren in samenwerking met vrijwilligers, gemeente en andere partijen. Het totale plan omvat
een aantal deelprojecten, waarvan een aantal startklaar is. Bij andere (deel)projecten moeten de
mogelijkheden wat betreft bestemmingsplan en vergunningen verder onderzocht worden.
Vanuit Vitale wijken en dorpen willen we dit initiatief, dat een enorme samenkracht laat zien,
ondersteunen en aanmoedigen. Daarom stellen we voor het benodigde bedrag vrij te maken vanuit
bestemmingsreserve Vitale wijken en dorpen. Mocht later blijken dat een aantal deelprojecten niet
realiseerbaar is, dan vloeit het bedrag terug in de bestemmingsreserve.

2-Q Metamorfose tunneltje tussen A- en D-bergen Tolberg
Aanleiding:
Uit de Vitaliteitskaarten, die zijn opgesteld naar aanleiding van de dialoogsessies in alle wijken en
dorpen, blijkt dat binnen het thema ‘wonen’ het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte
prioriteit heeft gekregen. Ook in Tolberg zijn enkele locaties in de openbare ruimte, die verbeterd
kunnen worden.
De coördinatoren van de buurtpreventieteams uit de wijk Tolberg hebben onder andere het tunneltje
tussen de A- en D-bergen als een te verbeteren locatie in de wijk aangewezen. Inwoners ervaren het
tunneltje met name ’s avonds als onveilig en omfietsen is vaak geen optie (kost veel tijd). Door
‘technische aanpassingen’ en de grauwe wanden aan te kleden met kunst wordt dit tunneltje
aantrekkelijker voor gebruikers. Hiertoe worden lokale kunstenaars uitgenodigd te komen met een
ontwerp om het tunneltje op te knappen. Een jury zal het winnende ontwerp kiezen, waarbij ook de
inwoners betrokken zullen worden. Het winnende ontwerp zal worden gerealiseerd.
Beoogde effecten en resultaten
Het verbeteren van de fysieke leefbaarheid van de wijk Tolberg en het vergroten van het
veiligheidsgevoel. Bovendien verrijkt kunst en cultuur het leven.
Concrete activiteiten
 In overleg met bewoners en de buurtpreventieteams wordt gekeken welke technische
aanpassingen wenselijk zijn om de locatie veiliger te maken.
 Er wordt een prijsvraag uitgeschreven, waarbij lokale kunstenaars ontwerpen (inclusief
begroting) kunnen indienen voor het opknappen van de locatie.
 Een jury, waarbij ook de inwoners een rol vervullen (bijvoorbeeld via social media), bepaalt
de uitgangspunten voor de prijsvraag en kiest het winnende ontwerp.
 Bij het ontwerp en/of de realisatie daarvan worden de burgers betrokken.
Trekker en betrokken partijen:
 (Coördinatoren van de) Buurtpreventieteams Tolberg
 WijZijn Traverse
 Lokale kunstenaars
 Inwoners uit de wijk Tolberg
 Gemeente Roosendaal
Kosten
Voor de gehele metamorfose wordt een budget aangevraagd van € 10.000,-. Afhankelijk van de
behoeften van de bewoners vindt een nadere specificering van dit bedrag plaats.
Tijd:
Realisatie in 2016/2017

2-R Pleinen aanpak Elisadonk
Aanleiding
Wijkteam Langdonk is bezig met de pleintjesaanpak bij de verschillende pleinen van Elisadonk. Doel
van de pleintjesaanpak is erachter komen wat er speelt bij verschillende bewoners. Naast sociale
problematiek komen ook fysieke problemen van de pleinen naar boven. Vooral parkeerdruk,
onveilige verkeerssituatie en het gebrek aan een leuke speelgelegenheid voor kinderen wordt
aangegeven tijdens de huisbezoeken.
Op een aantal pleinen hebben de huisbezoeken nu al effect. Bewoners zijn samen aan de slag
gegaan hoe zij hun plein zo leefbaar mogelijk kunnen maken. Er worden sociale activiteiten
georganiseerd en met verschillende bewoners is een eerste aanzet gemaakt voor de herinrichting
van het plein.
Beoogd effect en resultaat
- Overzichtelijke, veilige inrichting pleinen;
- Kwaliteitsimpuls openbaar groen;
- Meer betrokkenheid bewoners bij openbare ruimte;
- Versterken sociale cohesie pleinen;
Herinrichting parkeergelegenheid.
Concrete activiteiten
Plein 1; huisnummer 1 t/m 42
- Gezamenlijk ontwerpen met bewoners;
- Aanleg van verkeersremmende maatregelen en parkeervak;
- Omvormen groenvakken samen met bewoners;
- Extra prullenbak plaatsen (regulier budget);
- Onderhoud groen samen met bewoners.
Plein 2; huisnummer 44 t/m 82
- Gezamenlijk ontwerpen met bewoners;
- Eenrichtingsverkeersbord (regulier budget);
- Herinrichting van parkeervakken;
- Omvormen groenvakken samen met bewoners;
- Extra aanleg plantvakken samen met bewoners;
- Onderhoud groen samen met bewoners;
Inrichting middenterrein d.m.v. natuurlijke materialen door bewoners.
Trekker en betrokken partijen
- Bewoners pleinen, op beide pleinen is een initiatiefgroep opgericht van bewoners;
- Wijkteam Langdonk;
Gemeente Roosendaal.
Kosten
Plein 1; bijdrage in kosten straatwerk € 7.000,Plein 2; bijdrage in kosten straatwerk, grondverbetering en planten € 22.000,Totale gemeentelijke bijdrage vanuit bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen: € 29.000,Tijd
Uitvoering voor eind 2016.

2-S Reginadonk
Aanleiding
Vanuit het buurtpreventieteam Reginadonk is het idee ontstaan om bij het begin van de straat
bloembakken te plaatsen met als doel de verkeerssnelheid in de straat te verlagen. Naast het
hardrijden is het parkeren van ouders nabij de basisschool een probleem voor omwonenden. Ouders
parkeren regelmatig op stoepen en op gras. De verkeersituatie wordt hierdoor onoverzichtelijk en
onveilig. In enkele groenstroken in de Reginadonk wordt regelmatig puin gegooid.

Beoogd effect en resultaat
- Een veilige, overzichtelijke verkeerssituatie rondom het brengen en halen van kinderen bij de
basisschool;
- Door plaatsen van bloembakken een lagere snelheid in de Reginadonk;
- Contacten tussen bewoners Reginadonk e.o. versterken;
Meer eenheid groen Langdonkring.
Concrete activiteiten
- Opnieuw aanbrengen zebrapad;
- Terugdringen overlast parkeren in groenstrook door plaatsen paaltjes;
- Verkeersacties om ‘brengers’ attent te maken op veiligheid (door bewoners);
- Plaatsen van bloembakken om verkeerssnelheid in de straat te verlagen (plaatsing en
onderhoud door bewoners);
Omvormen groen Reginadonk, Jurriaandonk en Langdonkring.
Trekker en betrokken partijen
- Buurtpreventieteam Reginadonk
- Omwonenden Jurriaandonk
- Basisschool Kroevendonk
- Gemeente Roosendaal
Wijkteam Langdonk
Kosten
- De acties in Reginadonk worden geïnitieerd en uitgevoerd door bewoners. Het grootste
gedeelte van de kosten zit dan ook in de aanvoering van materiaal en het ‘zwaar werk’
(bijvoorbeeld: rijden vrachtwagen voor boomstammen en grond).
Totale gemeentelijke bijdrage € 5.000,Tijd
Start eerste uitvoering voor de zomervakantie. Realisatie voor eind 2016.

Bijlage II: Kansrijke vitaliteitsacties voor volgende tranches

Nadere invulling trapveldje naast Cruyff Court
In de Westrand ligt een Cruyff Court, waarvan de kunstgrasmat in het najaar 2016 wordt vervangen
(vitaliteitsactie 1-C. Cruyff Court Westrand). Naast dit Cruyff Court ligt een trapveldje. Er wordt
onderzocht of aan dit trapveldje nadere invulling gegeven kan worden, zodat de omliggende scholen
en Sportservice Noord-Brabant dit veldje in combinatie met het Cruyff Court kunnen gebruiken voor
sportdagen, gymlessen en andere activiteiten. Om dit te bereiken wordt in overleg met de scholen,
omwonenden en Sportservice de behoeften in kaart gebracht om tot een ontwerp te komen.

Sportpark De Doelen als sport-, beweeg- en natuurpark
Voetbalvereniging rksv Cluzona heeft het plan opgevat om sportpark De Doelen in Wouw om te
turnen tot een sport-, beweeg- en natuurpark, waarmee het een multifunctioneel sportpark wordt voor
en door de bewoners van Wouw. Daarbij is het nadrukkelijk de bedoeling dat naast Cluzona en de
gemeente ook andere partijen, zoals het bedrijfsleven en allerhande maatschappelijke organisaties
(de dorpsraad Wouw, scholen, SDW, bewoners etc.) gaan participeren in het initiatief.
De drie centrale thema’s in het project zijn ‘gezonde leefstijl en vitaliteit’, ‘participatie’ en
‘leefbaarheid en veiligheid’.
Het omturnen van het sportpark naar een sport-, beweeg- en natuurpark vormt de basis voor sociaal
maatschappelijke activiteiten zoals activeringstrajecten, bestrijden van eenzaamheid (en armoede),
(arbeids)participatie etc. Uit de vitaliteitskaart en de uitkomsten van de dialoogsessie komt naar
voren dat o.a. aanpak eenzaamheid prioriteit heeft. Samen met de Dorpsraad Wouw wordt gekeken
naar de mogelijkheden om ook activiteiten te organiseren in het kader van eenzaamheid.
Het subsidieverzoek aan de raad t.b.v. maatschappelijke activiteiten betreft een deel van de plannen
om van sportpark De Doelen een sport-, beweeg- en natuur(educatie) park te maken.

Bijlage III: Prioriteiten gekoppeld aan bestaande beleids- en planvorming
Wijkenaanpak gericht op jeugd
Op 4 februari jl. heeft de raad de motie ‘onderzoek wijkenaanpak gericht op de jeugd’ aangenomen.
In het raadsvoorstel ‘versterking voorliggend veld’ en bij de beantwoording van toelichtende vragen
over de ‘onderbouwde lijst initiatieven voorliggend veld’
is een impulsaanpak preventief
jongerenwerk uitgevoerd door Boost jongerenwerk beschreven (plan Boost). Conform dit
raadsvoorstel wordt deze aanpak - mits effectief - op termijn gecontinueerd door het realiseren van
een verschuiving van budgetten binnen Programma 5. Burgerhout en Kalsdonk krijgen hierbij extra
aandacht vanwege prioriteit uit dialoogsessie.

Jeu de boules baan Heerle
Bewoners hebben zich samen ingezet voor het realiseren van jeu de boules banen in het dorp.
Samen hebben zij de banen aangelegd. Dit draagt bij aan de vitaliteit van het dorp en de sociale
cohesie. Bewoners hebben ook sponsors gevonden. Vele vrijwilligers hebben zich ingezet voor de
inrichtingswerkzaamheden, waardoor de kosten beperkt zijn gebleven. Hierdoor kon de aanleg
vanuit regulier beleid en middelen gerealiseerd worden.

St. Josephbuurt, Burgerhout
Uit de dialoogsessie werd ‘imago van Burgerhout’ benoemd als een van de prioriteiten. AlleeWonen
wil de bouwkundige staat van hun bezit in de St. Josephbuurt verbeteren en is gestart om met
bewoners te praten over hoe zij hun buurt ervaren. De gemeente doet mee met deze gesprekken.
De aanpak begint dus met het leren kennen van de leefwereld van de bewoners, nog voordat een
organisatie ook maar enig plan gaat maken. Deze aanpak draagt bij om het imago van bepaalde
buurten in Burgerhout te verbeteren.

Da Vinci Wijkrestaurant
Het Da Vinci college wil met schoolleerbedrijfjes een functie vervullen voor en in de wijk. Dat doen
zij o.m. door een maandelijkse lunch voor wijkbewoners, het verzorgen van de catering bij
wijkbijeenkomsten en het jaarlijkse Langdonkdiner. Het wijkteam Langdonk maakt zo veel mogelijk
gebruik van deze mogelijkheden en attendeert en inviteert wijkbewoners en wijkpartners. Komend
schooljaar wordt het nieuwe schoolgebouw, met o.a. een restaurant, in gebruik genomen en wordt
deze wijkfunctie door de school nog verder vorm gegeven.

