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Hoe kunt u 
bijdragen 
aan een Fijn 
Langdonk?

Er is de laatste tijd hard gewerkt om uw wijk aange-

namer en veiliger te maken. Dat doen we niet alleen. 

Onze partners zoals WijZijn Traverse en Alwel helpen 

ons hierbij. En u natuurlijk ook! 

De eerste ingrijpende aanpassingen zijn gedaan. Veel 

hiervan is zichtbaar in en rondom De Broedplaats, de 

voormalige Goede Herderkerk. Deze nieuwe ontmoe-

tingsplek zorgt voor allerlei nieuwe activiteiten in de wijk. 

Voor jong en oud. Daar stopt het niet. Samen werken 

aan een fijn Langdonk is een continu proces. Als ik in 

Langdonk ben, zie ik een prachtige wijk waar het mooi 

en fijn wonen is. Maar er is zeker nog meer te doen. 

Voor ons als gemeente en voor u als wijkbewoner.

Hoe kunt u bijdragen? 

Als u het mij vraagt, kunt u al helpen door elkaar op 

straat te begroeten. Of door te helpen zwerfafval op 

te ruimen (www.schoonlangdonk.nl). Of door eens 

binnen te lopen bij De Broedplaats en een praatje te 

maken met elkaar. Of door zelf iets te organiseren om 

met elkaar te doen op het veld. Bedenk iets moois met 

elkaar. Al die kleine dingen bij elkaar, kunnen ons helpen. 

Kom in beweging en organiseer zelf bijvoorbeeld een 

wijkwandeling. Of een sportactiviteit op het veld. 

Wat maakt u trots op wonen in Langdonk? 

Dat brengen we graag in beeld. Onze verbinder 

Barbara van Essen (b.van.essen@roosendaal.nl) en 

opbouwwerker Ad van de Vrede van WijZijn Traverse 

(ad.vandevrede@wijzijntraversegroep.nl) halen graag 

uw verhalen en ideeën op. 

Han van Midden, Burgemeester van Roosendaal

Er is 
nog meer 

te doen
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We willen van Langdonk een fijne en 

veilige plek maken voor iedereen, voor 

zowel jong als oud. 

We werken er hard aan om de overlast in 

de wijk verder terug te dringen. Waarbij 

niet iedere maatregel wellicht even zicht-

baar is voor u als bewoner. De komende 

periode nemen we maatregelen die bij 

zullen dragen aan een verder gevoel van 

veiligheid. Dat kunnen we echter niet 

alleen, daar hebben we uw hulp bij nodig. 

Want alleen samen kunnen we werken 

aan een fijne wijk om in te wonen.

We willen in de laatste maanden van 2021 

geen overlast van vuurwerkrellen, zoals 

dat in 2020 wel het geval was. Een beeld 

waarin vandalisme, gevaar en angst over-

heerste. Daarom is samen met partners 

een programma opgesteld en uitgevoerd 

dat zich richt op het beter leren kennen 

van mogelijke relschoppers en meelopers.

Daarnaast worden Wijkrangers en toe-

zichthouders ingezet om in contact te 

komen met andere wijkbewoners. We 

verwachten dat dit op termijn zorgt voor 

het gesprek en een betere band tussen 

jong en oud. Het programma biedt ook 

jeugd- en sportactiviteiten aan. Mochten 

hiervoor aanpassingen van de openbare 

ruimte nodig zijn, zullen wij dit mogelijk 

maken.

Wat 
hebben we 
tot nu toe 
gedaan?



Mosquito’s

Wijkrangers

Deze maatregelen hebben we al 

genomen om het gevoel van fijn wonen 

en samenleven te verbeteren voor alle 

wijkbewoners:

De opening van 
De Broedplaats

De centrale ontmoetingsplek voor jong 

en oud. Kijk voor meer informatie ook 

eens op: facebook.com/langdonk

roosendaal 

Van het centrale veld naar 
een tuin voor de buurt

Het veld wordt stap voor stap ingericht, 

met voorzieningen voor iedereen. Zo is 

er een grondwal aangelegd en is er een 

natuurvriendelijke zone gemaakt met een 

wadi. Een wadi is een laagte waarin het 

regenwater zich kan verzamelen en in de 

bodem kan zakken. De wadi zal de komen-

de tijd verder begroeid raken en helpt zo 

mee aan het vergroten van het aanbod aan 

planten en dieren. Ook zijn er picknicktafels 

geplaatst en is er een terrasje aangelegd 

voor de ouderen die Thuiszorg West 

Brabant bezoeken. Zo kunnen zij heerlijk 

genieten van een kopje koffie met zicht 

op de spelende kinderen. Zo maken we 

van het centrale veld een plek die meer 

mogelijkheden biedt voor bewoners van 

alle leeftijden.

Er is een verhard trapveld 
aangelegd

Er zijn aan de kopzijdes van het trapveld 

hekken geplaatst. Dit maakt het voetbal-

len nog leuker.

#ietstedoen voor jongeren

Het uitrollen van het activiteitenprogramma 

#ietstedoen voor jongeren in de wijk.

De inzet van Wijkrangers

De Wijkrangers fungeren als gastheer van 

de wijk en onderhouden het contact met 

de bewoners. Daarnaast surveilleren zij in 

de wijk en brengen mogelijke overlast in 

kaart.

Verwijderen bouwmaterialen

De bouwmaterialen zijn verwijderd uit het 

gebied Lindenburg. Zwerfmaterialen, zoals 

bijplaatsingen van afval, worden meteen 

verwijderd om de kans op brandstichtingen 

en vandalisme zo klein mogelijk te maken.

Nauw contact met 
buurtpreventieteams 

De gemeente Roosendaal, politie en 

Wijkrangers bespreken regelmatig de

ontwikkelingen en plannen met de buurt-

preventieteams in Langdonk. Korte lijntjes 

en open communicatie helpen bij de 

veiligheid en het goede gevoel in de wijk.

(Nog) geen cameratoezicht

We hebben onderzoek gedaan naar de 

inzet van cameratoezicht. Op dit moment 

vinden we dat nog een te zwaar middel 

om in te zetten, ook vanwege de privacy 

van bewoners.

Plaatsing mosquito’s
 
Het parkeerterrein aan de voorkant van het 

winkelcentrum is een plek waar jongeren 

zo goed als dagelijks zich verzamelen, 

rondhangen en hinderlijk gedrag vertonen. 

Om dit te ontmoedigen hangen er inmid-

dels drie mosquito’s. De mosquito is een 

apparaat dat ingeschakeld kan worden bij 

overlast. Het maakt dan een kwartier lang 

een pieptoon. Dat geluid is alleen hoor-

baar voor personen tussen de 10 en 25 

jaar. Hiermee werken we doelgericht aan 

het creëren van rust op het parkeerterrein.
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Welke 
maatregelen 
hebben we al genomen?

Trapveld

Buurttuin

De Broedplaats
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Vector maps voor Vormgeving

Esri Community Maps Contributors, Kadaster, Esri, HERE, Garmin,
INCREMENT P, METI/NASA, USGS

26-10-2021
0 0.04 0.070.02 mi

0 0.06 0.110.03 km

1:2,257

L i n d e n b u r g

L i n d e n b u r g

Hek 1.80 m hoog

Hek 1.60 m hoog

Enkele poort 1.20 m breed

Dubbele poort 2 m breed

Dubbele poort 6 m breed

onderstaande kaartje. De hekken worden 

in november geplaatst. De hekken staan 

altijd open, behalve wanneer er sprake is 

van een calamiteit. Wanneer de hekken 

zijn gesloten, is er een beveiliger aanwezig 

die toezicht houdt en ervoor zorgt dat 

bewoners en hulpdiensten op een verant-

woorde manier in en uit de wijk kunnen. 

Om ervoor te zorgen dat de hekken passen 

bij de groene uitstraling van de wijk, zullen 

we ze voorzien van beplanting.

Het plaatsen van hekken op 
specifieke plekken in de wijk

Om overlast in uw directe woonomgeving 

zoveel mogelijk te beperken, is het nood-

zakelijk dat bepaalde doorgangen tijdelijk 

kunnen worden afgesloten. Hierdoor 

beperken we de vluchtwegen en zorgen 

we voor een beter overzicht in de wijk. 

Samen met buurtbewoners hebben we 

besproken en besloten waar de hekken 

precies komen en hoe ze eruit komen te 

zien. De precieze locaties vindt u op het 

Welke 
maatregelen 

staan 
op korte 

termijn 
op de 

planning?
We willen zorgen voor meer rust rondom 

winkelcentrum Lindenburg en de flats. 

Dit willen we doen door het nemen van 

de volgende maatregelen:
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Ruwe impressie plaatsing hekken
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Realiseren van een Jongeren-
OntmoetingsPlaats (JOP)

 

Aan de achterzijde van De Broedplaats 

wordt een ontmoetingsplaats gemaakt 

waar jongeren kunnen samenkomen en 

schuilen wanneer het regent. Naar ver-

wachting is dit medio november 2021 

gereed. We gaan de ontmoetingsplek 

samen met jongeren schilderen.

Mobiele sportcontainer
bij De Broedplaats

Er komt een tijdelijke mobiele sport-

container op het veld bij De Broedplaats. 

Dit is een gesloten sportcontainer die als 

losse unit wordt geplaatst en waarin 

spullen worden opgeslagen om te 

sporten. De losse sportspullen kunnen 

onder begeleiding gebruikt worden.  

Daarnaast komen er ook nog enkele vaste 

sportapparaten in de container. Voor het 

gebruik van de sportcontainer hanteren 

we de geldende coronamaatregelen.

Ruwe impressie JongerenOntmoetingsPlaats

Ruwe impressie JongerenOntmoetingsPlaats



nieuwsbericht gemaakt over wat er is 

besproken tijdens het gesprek. Dit bericht 

wordt door de omwonenden verspreid 

onder de bewoners van de vier apparte-

mentencomplexen. De jongeren zullen 

het bericht onder elkaar doorgeven. 

Over een poosje komen de omwonenden 

en jongeren weer bijeen om elkaars 

bevindingen te delen. Zodra de corona-

maatregelen het toelaten, wordt 

gezamenlijk een activiteit georganiseerd. 

Het eerste gesprek in september werd 

georganiseerd op uitnodiging van de 

burgemeester. Doel van de gesprekken is 

dat jong en oud in gesprek is en blijft en 

begrip heeft voor elkaars standpunten.

dringend beroep op ouders/verzorgers 

om in gesprek te gaan met hun kind(e-

ren) over vuurwerkoverlast in de buurt 

en melding te maken van deze overlast. 

Overlast kan worden doorgegeven aan de 

beschikbare meldpunten, zoals de nieuwe 

vuurwerkvertrouwenspersoon.

 

 

Plaatsen van tijdelijke 
huisvesting Kroevendonk

De gemeente Roosendaal treft voorberei-

dingen voor het plaatsen van een tweede 

noodgebouw voor basisschool De Kroe-

vendonk. De omgevingsvergunning is 

reeds aangevraagd. Het streven is om het 

noodgebouw voor eind december 2021 

te plaatsen.

Gesprek tussen omwonenden 
en jeugdige inwoners
 

Op woensdag 3 november heeft een 

tweede gesprek plaatsgevonden tussen 

omwonenden van Lindenburg en een 

afvaardiging van jeugdige inwoners van 

de wijk. De aanwezigen gaven aan het 

gesprek als zeer prettig te hebben 

ervaren. Er wordt gezamenlijk een 

Aanhoudingen verricht bij 
vuurwerkoverlast 

Eind oktober hebben politie, Openbaar 

Ministerie en de gemeente nauw samen-

gewerkt in de strijd tegen de toenemende 

vuurwerkoverlast in Roosendaal. Tijdens 

acties door politie en BOA’s, zijn er meer-

dere jongeren op heterdaad betrapt op 

het afsteken van vuurwerk. Ook zijn er 

verschillende personen aangehouden die 

illegaal vuurwerk in bezit hadden en ver-

handelden. In alle gevallen is er proces- 

verbaal opgemaakt. Nader onderzoek 

naar zowel handelaren als overlastgevers 

is ingezet. Diezelfde week heeft de burge-

meester naar alle ouders/verzorgers van 

jongeren van 12 tot en met 17 jaar een 

brief gestuurd met als oproep om samen 

NEE te zeggen tegen vuurwerkoverlast. 

In zijn brief doet de burgemeester een  

We zeggen NEE tegen nieuwe vuurwerkoverlast. En daar hebben we uw hulp 

als ouder hard bij nodig. Hoort, weet of ziet u iets? Meld het dan! Er zijn 3 

mogelijkheden om dit veilig te melden:

Nieuws 
van de

gemeente
Roosendaal

Vuurwerk
overlast 
op een 
veilige 
manier 
melden6

Ruwe impressie noodgebouwen

1 2 3
BEL DE POLITIE: 

Dit kan op telefoon-

nummer 0900-8844

VUURWERKMELD-

PUNT GEMEENTE 

ROOSENDAAL:

www.roosendaal.nl/

vuurwerk. Via deze 

pagina kunt u vertrou-

welijke informatie over 

vuurwerkoverlast, of 

plannen daarvoor, delen 

met de vuurwerk-

vertrouwenspersoon.

MELD MISDAAD 

ANONIEM: 

Hier kunt u overlast 

melden zonder uw 

naam of adres door te 

geven. Bel gratis 0800-

7000 of meld het via 

www.meldmisdaad

anoniem.nl/melden



 

Nieuws van onze partner
WijZijn Traverse
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  Ochtend Middag Avond

MAANDAG 10.00-12.00u Koffie-inloop 15.30-17.00u Youth Goals 18.00-21.00u Jongereninloop

DINSDAG 10.00-12.00u Koffie-inloop 13.30-15.30u GGZ-inloop 19.00-21.00u Meidenavond

  09.30-11.00u Taal Oefen 

  Bijeenkomst 

WOENSDAG 10.00-12.00u Koffie-inloop 13.30-16.00u Kinderactiviteit/ 

   knutselen

DONDERDAG 10.00-12.00u Koffie-inloop 13.00-14.00u Wijkpartneroverleg 18.00-21.00u Jongereninloop 

  09.30-11.30u Vrouwen- Langdonk én Inloopspreekuur   

  activiteiten Gebiedsnetwerk voor bewoners

  12.00-13.30u Gezamenlijke Langdonk 

   maaltijd  

VRIJDAG 10.00-12.00u Koffie-inloop  

23 DECEMBER   13.00-16.30u kerstmaaltijd

Weekschema Broedplaats (Activiteiten vanuit WijZijn Traverse) 

Thuiszorg West Brabant
“Wij zijn DVO de Lindenburg. Een dagbegeleidingslocatie vanuit TWB, 

Thuiszorg met Aandacht. Velen zullen ons vast al eens voorbij zijn 

gelopen of gefietst en hebben gedacht... wat gebeurt daar toch 

binnen? Bij ons binnen zijn mensen uit Roosendaal welkom die om 

diverse redenen ondersteuning nodig hebben gedurende enkele 

dagen van de week. Op locatie voorzien wij hen van een leuke dag-

activiteit, maaltijd en uiteraard een bakje koffie of thee. Dit doen we 

met een geweldig team van professionals en vrijwilligers. Helaas 

kunnen we ons door de huidige situatie wat minder goed laten zien 

dan we zouden willen. Hopelijk kunnen we de buurtgenoten in 2022 

een keer welkom heten tijdens een open dag. We zijn altijd op zoek 

naar extra handen voor het ondersteunen van onze activiteiten. 

Heb je interesse? Neem dan gerust eens contact op met Paul Mutsers. 

Hij is te bereiken op het telefoonnummer 088-5602000.”
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Even
voorstellen:

Hoe volg je het 
nieuws in de wijk?

Ad van de Vrede
Opbouwwerker 

WijZijn Traverse 

“Ik ondersteun en 

begeleid mensen die de 

leefbaarheid in de wijk 

willen vergroten.”

Dion van de Broek
Coördinator Initiatieven 

Gemeente Roosendaal 

“Wij zijn het eerste aanspreekpunt voor inwoners 

en organisaties. We leggen samen met jou het 

contact met de juiste persoon of organisatie.”

Barbara van Essen
Verbinder 

Gemeente Roosendaal 

Iliass Ben Omar
Jongerenwerker

WijZijn Traverse

 

“Wij zijn de oren en ogen voor de jeugd in Lang-

donk en maken contact met jongeren op straat, op 

de (middelbare) scholen en natuurlijk in De Broed-

plaats. Wij weten wat er speelt in de leefwereld van 

de jongeren en zijn op de hoogte van alle trends 

en (maatschappelijke) ontwikkelingen en kunnen 

daarop inspelen waar nodig.”

Corné Tolenaars 
Jongerenwerker

WijZijn Traverse

Wijkrangers
De Wijkrangers zijn sinds 2017 bekende gezichten in het toezicht op 

diverse locaties in Roosendaal. Als oud-gespecialiseerd militairen zijn 

we goed in staat om aandachtspunten te horen en zien en om personen 

daarop aan te spreken. De Wijkrangers zijn dagelijks aanwezig in uw wijk. 

Wij zijn er voor u, de bewoners. Natuurlijk spreken we ook diegenen aan 

die overlast veroorzaken. Op die manier willen we het veiligheidsgevoel bij 

bewoners en bezoekers bevorderen. Dit doen we namens de gemeente. 

U kunt ons op de volgende manieren bereiken:

Telefonisch: 0165-820400 (tijdens kantooruren, daarbuiten kunt u zelf 

de keuze maken voor de gewenste groep Rangers)

Via WhatsApp: 06-10316026 (24 uur per dag, reactie tijdens werkuren)

Per e-mail: contact@park-ranger.nl

Anoniem per brief: Ranger Mission Control, Scherpdeel 22, 4703 RJ 

Roosendaal 

ietstedoen 
Ook dit najaar is er iets te doen voor jongeren. 

Er is het afgelopen jaar hard gewerkt om 

vuurwerkoverlast in de toekomst beter te 

beheersen en zover als mogelijk te voorkomen. 

Zo werden er in de kerstvakantie en zomer-

vakantie activiteiten georganiseerd speciaal 

voor jongeren. Ook dit najaar staan er weer 

wat activiteiten op de planning. Neem voor 

een overzicht van de activiteiten op www.

roosendaal.nl/iets-te-doen-voor-jongeren

Facebook Langdonk         ‘t Langdonkertje            JeugdBOA Jackie

Vrijwilligers De Broedplaats


