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Van de voorzitter… 

Bewust zijn van…  

lweer een jaar voorbij, het jaar 2018. Zo, aan het begin van het nieuwe jaar, maak 

ik van de gelegenheid gebruik om terug te blikken op wat het afgelopen jaar ons 

heeft gebracht en stil te staan bij wat het nieuwe jaar ons weer zal brengen.  

Voor RoGeP een jaar vol overleg met mensen van de gemeente Roosendaal, de politiek 

en belangenorganisaties die zich ten doel stellen onze medeburgers met een beperking 

gelijke mogelijkheden te geven als alle andere burgers. 

Het bewustzijn, van wat het betekent te moeten leven met één of meer beperkingen, 

groeit bij overheid en maatschappij. En gelukkig maar, want hiermee bereiken we onder 

andere dat openbare gebouwen, winkels, restaurants, sportgelegenheden en 

evenementen voor iedereen meer toegankelijk worden gemaakt. Ook organisaties, 

bedrijven en verenigingen dienen voorwaarde scheppend bezig te zijn. 

Toegankelijkheid, een punt dat de gewoonste zaak van de wereld zou moeten zijn. 

Daar waar wij processen vaak te langzaam vinden gaan, voelen wij dat de wil en de groei 

tot aanpassing en verbetering toeneemt. En dat is hetgeen wij, RoGeP, ook in 2019, 

blijven nastreven en koesteren.  

Het uitdragen van onze kennis en gedrevenheid, met name bij de gemeente, doen we 

met ziel en zaligheid. Hiervoor investeren alle leden vrijwillig hun tijd. Tijd voor overleg, 

samenwerking en presentatie. Dit doen we voor de volle 100%.  

Hiervoor grote dank, namens mijzelf en meer nog namens alle mensen met een 

beperking, die dankzij jullie inzet, passie, kennis, tijd, kracht, moed en 

doorzettingsvermogen meer zelfstandig mogen zijn in onze maatschappij.  

Een Nieuwjaarsgroet,  

Jan Lanooy, 

voorzitter RoGeP 

A 
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Bereikbaarheid Toegankelijkheid Bruikbaarheid 

Binnen het RoGeP bekleedt de werkgroep BTB een specifieke functie. Hieronder wordt 

uiteengezet hoe deze werkgroep functioneert. Elders in dit jaarverslag worden de 

activiteiten en resultaten uit het afgelopen jaar weergegeven.  

Doelstelling werkgroep 

 Het beoordelen van winkels, gebouwen en de openbare ruimte op aspecten van 

bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid voor lichamelijk beperkte 

mensen. 

 Het gevraagd en ongevraagd adviseren inzake gebouwaanpassingen en 

aanpassingen aan de openbare ruimte, teneinde aspecten met betrekking tot 

bereikbaarheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid te verbeteren. 

 Het opnemen en doorsignaleren van toegankelijkheidstekortkomingen in de 

openbare ruimte en het actief initiëren en begeleiden van een oplossing daarvan. 

 Het deelnemen in overleg van zowel gemeentelijke als particuliere instellingen 

met als doel het voorkomen en verbeteren van toegankelijkheidsproblemen voor 

mindervaliden. 

Werkwijze werkgroep 

Bovengenoemde activiteiten vinden plaats op verzoek van derden of op eigen initiatief 

binnen de daartoe ter beschikking gestelde middelen. 

Deze activiteiten worden aangestuurd door de coördinator BTB van het RoGeP, welke 

tevens dient als kennishouder, inzake de vigerende regelgeving. De feitelijke 

winkelkeuringen worden uitgevoerd door inspecteurs, welke ressorteren onder de 

coördinator. Bij goedkeuring ontvangen de winkels een sticker voor de etalageruit, 

waaruit blijkt dat het object voldoet aan de gestelde eisen. Tevens worden deze objecten 

vermeld op de website van het RoGeP. 

De beoordeling van gebouwen, uitvoeren van onderzoeken op locatie en opstellen van 

adviezen geschiedt door de coördinator. 

Van de te verrichten en verrichte beoordelingen wordt een administratie bijgehouden 

en vastgelegd binnen de werkgroep. 

Contacten met derden ten behoeve van de uitvoeringstaken van de werkgroep worden 

geïnitieerd en onderhouden door zowel de voorzitter, als door de coördinator. 
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Bezetting werkgroep 

De bezetting en kwaliteit van de werkgroep wordt begrensd door de beschikbaarheid en 

kennis van de diverse werkgroepleden. 

De werkgroepbezetting was in 2018 op peil, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. 

Ook voor dit jaar worden hierin geen problemen voorzien. 

Advisering en acties naar de gemeente 

In het afgelopen jaar heeft de werkgroep BTB onderstaande activiteiten verricht voor de 

gemeente, buurtplatforms en (semi-)openbare instellingen. Sommige activiteiten zijn 

afgerond, andere activiteiten zijn nog in uitvoering. 

Sinds maart 2014 wordt RoGeP door de gemeente betrokken bij de beoordeling van alle 

plannen en projecten van de gemeente betreffende aanpassing, vernieuwing, 

herontwikkeling en nieuwe aanleg in de openbare ruimte. Dit overleg heeft inmiddels 

een structureel karakter.  

 In 2018 zijn o.a. de volgende voor RoGeP relevante projecten c.q. bestekken 

beoordeeld: 

o Diverse groenplannen. 

o De plannen omtrent Stadsoevers (zie ook hieronder). 

o Diverse renovaties en reconstructies van verhardingen. 

o Bouwrijp plannen voor diverse stadsuitbreidingen. 

 

 Er is in 2017 een actie in gang gezet teneinde parkeerovertredingen op 

mindervalidenparkeerplaatsen te beperken. In overleg met de “Dienst Handhaving & 

Toezicht” van de gemeente en de politie is een speciale kaart ontwikkeld, welke bij 

een geconstateerde overtreding achter de ruitenwisser van de verkeerd geparkeerde 

auto wordt geplaatst. Na hernieuwd overleg met gemeente en politie is besloten om 

deze actie voort te zetten. 
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 De op 19 maart 2014 door RoGeP in gang gezette acties om de stemlokalen in 

Roosendaal toegankelijk te maken voor mensen met een beperking heeft ertoe geleid 

dat ca. 75% van de stemlokalen voldoet aan de gestelde eisen. Dit is een aanzienlijke 

verbetering ten opzichte van de situatie van vóór het begin van onze acties. Afgeleid 

uit het “VN-verdrag handicap” is de landelijke eis gesteld dat op termijn 100% van de 

stemlokalen toegankelijk dient te zijn. De gemeente Roosendaal dient zich hieraan te 

conformeren en de gemeente neemt hierin ook haar verantwoordelijkheid. 

 

 Er is door RoGeP in het voorjaar en najaar van 2015 onderzoek verricht naar de 

toegankelijkheid van bushaltes. Deze zijn getoetst aan de provinciale eisen van 2010 

en naar aanleiding daarvan zijn er diverse tekortkomingen geconstateerd. De 

resultaten zijn in een rapport overhandigd aan de gemeente. Het oplossen van de 

tekortkomingen is in 2016 gestart en de eerste verbeteringen aan de bushaltes zijn 

in uitvoering genomen. Echter, door organisatorische problemen bij de gemeente is 

het verbeteringsproces stilgevallen. Nog steeds duurt deze situatie voort, ondanks 

niet aflatende aandacht van RoGeP voor dit probleem. 

 

 Met betrekking tot de gemeentelijk pilot betreffende “omgekeerd inzamelen” heeft 

RoGeP de inzamelpunten in het pilotgebied beoordeeld. Momenteel is de gemeente 

bezig “omgekeerd inzamelen” tot norm te maken en bij de verantwoordelijke 

wethouder is door RoGeP de kwestie aan de orde gesteld. 

 

 RoGeP is door de gemeente betrokken bij de ontwikkelingen rondom de Recreatieve 

Poort in de Wouwse Plantage. Inmiddels zijn de plannen in uitvoeringsfase 

beoordeeld binnen het reguliere overleg met de gemeente. 

 

 Bijzondere aandacht is besteed aan de ontwikkelingen in de wijk “Stadsoevers”. 

Hierbij constateerde RoGeP de volgende knelpunten met betrekking tot 

toegankelijkheid: 

o De steiger aan de noordzijde van de Vlietbrug was niet toegankelijk. Hiertoe 

zal een hellingbaan in het talud worden aangebracht. 

o De trappen vanaf de wandelpromenade op maaiveldhoogte naar het 

wandelniveau langs de Vliet waren niet toegankelijk. Ontwerpaanpassingen 

hebben dit probleem verholpen. 

o Bovengenoemde wandelniveauverschillen zijn ook niet te overbruggen voor 

rolstoelers. De enige oplossing hierin is het aanbrengen van een 

liftvoorziening. De gemeente heeft toezegging gedaan dat hierin op termijn 

wordt voorzien. 

o Er was nadere uitleg noodzakelijk met betrekking tot de toegankelijkheid van 

de schuifbrug over de Vliet. Deze is op orde. 
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Advisering, deelname en assistentie aan derden 

De werkgroep BTB is er ook voor personen en instellingen, die vragen, opmerkingen of 

klachten hebben betreffende toegankelijkheid. 

 Onderstaande contacten zijn gelegd en worden onderhouden met als doel het 

bewaken van verdere voortgang in toekomstige ontwikkelingen: 

o “Alwel” in algemene zin  

o “WP Retail Investment” i.v.m. de uitbreiding en renovatie van het 

Tolbergcentrum. 

 

 Er heeft bemiddeling door het RoGeP plaatsgevonden en er vindt in een aantal 

gevallen nog steeds bemiddeling plaats in onderstaande kwesties. Het resultaat 

daarvan heeft enerzijds te maken met bewustwording van de gesignaleerde 

problematiek, waarbij resultaten vooralsnog moeilijk meetbaar zijn en anderzijds 

heeft deze bemiddeling tot concrete resultaten geleid: 

o Een bewoner aan de Kastanjeberg kon haar wooncomplex niet meer 

betreden met haar rolstoel en scootmobiel. Dit vanwege verzakkingen in 

de verharding nabij de toegangsdeur. Na contact met “Alwel” is dit 

probleem opgelost. 

o “SDW ’t Zand” heeft via RoGeP een klacht geuit inzake de looproute vanaf 

de woonlocatie naar de Lindenburg. De huidige werkzaamheden van de 

gemeente nabij ’t Zand lossen deze problemen grotendeels op. 

o Bewoners hebben opmerkingen gemaakt betreffende tekortkomingen aan 

de uitvoering van de Centrumring. RoGeP heeft hierin geadviseerd naar de 

gemeente en verbeteringen zijn aangebracht. 

o RoGeP is benaderd door het “Oogcafé Wouw”. Bezoek heeft 

plaatsgevonden in januari 2018. 

o Een bewoner aan de Bergkristaldijk kon het trottoir voor zijn woning 

vanaf de straat met zijn scootmobiel niet betreden. De gemeente heeft 

aanpassingen verricht. 

o Bij de bouw van het nieuwe rouwcentrum op Zegestede had men de 

mindervalidenparkeerplaatsen (tijdelijk) verwijderd. Na opmerkingen 

hierover is de situatie hersteld. 

o Een visueel beperkte bewoner van de Westrand heeft problemen met de 

toegankelijkheid van trottoirs in de buurt. Dit in verband met daarop 

geparkeerde auto’s door de buurtbewoners. RoGeP heeft een traject tot 

buurtbemiddeling ingezet. De bewoner heeft hieraan geen medewerking 

willen verlenen en daarop is de bemiddeling door RoGeP gestaakt. 

o Er zijn klachten geuit naar aanleiding van verkeersdrempels nabij het 

“Dijksteeke”. Deze bleken echter niet gegrond. 

o Er is een bewoneradvies verstrekt over de procedures met betrekking tot 

de aanvraag van een parkeervergunning. 
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o Bij de reconstructie van de Willem Dreesweg nabij “sportpark 

Vierhoeven” is de aanleg van een oprit over het hoofd gezien. Na 

opmerkingen heeft de gemeente deze alsnog aangebracht. 

 

 De volgende adviezen zijn uitgebracht: 

o Advies aan de buurtbewoners in verband met veronderstelde hinder van 

een vlaggenstok aan de Poolse supermarkt aan de Gastelseweg. 

o Advies aan het bestuur van buurtcentrum “Keijenborg” in verband met de 

voorgenomen verbouwing van het miva-toilet. 

o Advies aan de directie van de nieuw te bouwen bioscoop aan de 

Nieuwstraat, teneinde deze toegankelijk te maken. 

Winkelkeuringen 

Eén van de oudste activiteiten van de werkgroep BTB is het beoordelen van het 

winkelbestand in Roosendaal. 

In 2018 zijn er 32 winkels gekeurd c.q. herkeurd, 

waarvan er 20 zijn goedgekeurd.  Bij de 

afgekeurde winkels was er voornamelijk sprake 

van te hoge drempels in de winkeltoegang en/of 

het ontbreken van ‘voor rolstoelers geschikte’' 

paskamers. 

Het op orde houden van het meest actuele adressenbestand van de Roosendaalse 

winkels wordt bemoeilijkt door de soms verouderde gegevens van de door de gemeente 

aan RoGeP verstrekte overzichten.  

Contacten met de overheid 

De werkgroep BTB zoekt ook de publiciteit in zowel de lokale media, als naar de 

politieke partijen in de gemeenteraad. 

De werkgroep onderhoudt diverse contacten met verschillende wethouders en 

ambtenaren. Waar nodig wordt ook de hulp ingeroepen van de lokale politieke partijen 

in de gemeenteraad. 
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Financiën 

Het RoGeP krijgt ieder jaar subsidie van de gemeente Roosendaal. Deze subsidie wordt 

aangewend om onze werkzaamheden te kunnen doen. Wij bekostigen hiermee onze 

activiteiten met betrekking tot o.a. het scholenproject. Wij bedanken de gemeente 

hiervoor. 

Ons financiële jaarverslag kunt u eveneens vinden op de website in de loop van februari. 

Ook zal dan dit jaarverslag online raadpleegbaar zijn. 

Als u ons wilt steunen, particulier of zakelijk, wij hebben een ANBI-status, waardoor uw 

gift fiscaal aftrekbaar is. U kunt voor meer informatie contact met ons opnemen. 

 

 

 

Website 
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Scholenproject 

Dit schooljaar (2017-2018), zijn er 15 scholen 

bezocht, 28 dagdelen en 750 leerlingen van groepen 7 

en 8 hebben wij laten beleven, wat iemand met een 

beperking ondervindt. Reeds 20 jaar worden de 

scholen door RoGeP met het scholenproject bezocht.  

Het scholenproject van RoGeP is een ganzenbordspel 

voor leerlingen van de groepen 7 en 8 van de 

Roosendaalse basisscholen. Vrijwilligers gaan één 

dagdeel per klas naar de scholen met het spel, een 

lesboekje en een balpen.  

In het lesboekje staan vragen die allemaal te maken 

hebben met handicapbeleving. Het doel van het spel is 

dat de leerlingen eens nadenken over hoe het is om te 

moeten leven met een beperking. Ook staan er doe-

opdrachten in het lesboekje.  

Alle leerlingen vinden het heel interessant om in een rolstoel te rijden of met krukken te 

lopen. Ook het braille prikken en lezen met een speciale prismabril vinden ze leuk.  

De prismabril is een voorbeeld van de 

hulpmiddelen die de werkgroep bij zich heeft. 

Zij hebben ook een polsspalk bij zich, dit is juist 

om te ervaren, hoe moeilijk het is om te 

schrijven, zonder dat je de pols kunt gebruiken.  
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Bestuursactiviteiten 2018 

Het Dagelijks Bestuur is acht keer bij elkaar geweest. 

Het Algemeen Bestuur heeft vergaderd op de volgende woensdagen: 10 januari, 28 

februari, 11 april, 16 mei, 20 juni, 15 augustus, 10 oktober en 21 november. Ook zijn er 

vijf extra vergaderingen geweest op verzoek van de voorzitter. Op de agenda stonden de 

vaste onderwerpen, zoals agenda, verslag vorige vergadering, in- en uitgaande post, VN-

verdrag, stand van zaken werkgroepen: BTB, Scholenproject, en GVR. Vergaderingen 

worden steeds gehouden bij de Rolstoelcentrale aan de Parklaan. 

Begin januari is de vacature voor een penningmeester ingevuld door mevrouw Inge van 

der Zanden, tevens gaat zij de website beheren. 

In het blad Rzijn van de gemeente Roosendaal, dat 4x per jaar verschijnt, heeft in 

februari een artikel gestaan over de RoGeP over het onterecht parkeren op een 

invalidenparkeerplaats. 

Op uitnodiging van ZET is RoGeP uitgenodigd om deel te nemen aan een bijeenkomst 

van grote gehandicaptenplatforms in de provincie Brabant. Aanwezig waren platforms 

uit Breda, Tilburg, Eindhoven, Den Bosch en Helmond.  

In de bestuursvergadering van april stond het rooster van aftreden op de agenda. Jan 

Lanooy (voorzitter) en Carla Hellemons (GVR) waren aftredend en herkiesbaar. Kees 

Franken (secretaris), aftredend 2017, zal nog één jaar aanblijven als secretaris. Wel 

wordt verzocht om de vacature zo spoedig mogelijk in te vullen. 

Op 9 mei hebben we een donatie ontvangen van zusters Franciscanessen.  

Op 25 mei is de privacywet ingegaan. Bestuur heeft hier uiteraard aandacht aan besteed 

en de privacyverklaring is ook op onze website geplaatst. 

Op 4 juni is op het Stadskantoor een evaluatie over de invalidenparkeerkaart gehouden. 

Aanwezig waren vertegenwoordigers van de gemeente, een boa, een vertegenwoordiger 

van de politie Zeeland-West-Brabant en de RoGeP. 

Op 23 mei heeft RoGeP bij de gemeente een bezwaarschrift ingediend voor het verlenen 

van een evenementenvergunning voor het Blommenkindersfestival. Op 16 juli 2018 

volgde een bezwaarschrift voor de omgevingsvergunning van de nieuwe bioscoop. 

Op 22 juni hadden we een kennismakingsgesprek op het Stadskantoor met de nieuwe 

wethouders K. Koenraad en I. Raaijmakers. Er zijn gesprekken geweest met diverse 

ambtenaren over de procedure van het VN-verdrag en over de vergunningen voor 

evenementen. Wij zullen deze gesprekken met de wethouder(s) op regelmatige basis 

herhalen.  
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Op 11 oktober hebben wij, tijdens het halfjaarlijks gesprek met wethouder Koenraad 

gesproken over Omgekeerd inzamelen, de procedure rondom 

evenementenvergunningen, bushaltes, kwaliteitsbeeld grijs en groen, het VN-verdrag en 

de conferentie Gelijk is Gelijk. 

Verder is er in oktober een gesprek geweest met Jac Wezenbeek, gemeenteraadslid, over 

de motie VN-verdrag, evenementenbeleid en openbare toiletten in Roosendaal. Ook 

hadden wij een gesprek met Noortje van Lith over sociale media. 

Op 14 november was er een bijeenkomst op het Stadserf. In het kader van 

bewustwording van ambtenaren en raadsleden over het omgaan met mensen met een 

beperking. Speciale aandacht was er deze avond voor Visdonk, Stadsoevers en het 

Nieuwe Huis van de Stad. Deze drie projecten zijn speerpunten voor de gemeente en er 

was dus een brainstormsessie over hoe deze, nog te realiseren projecten, ook 

toegankelijk moeten zijn in het kader van het VN_verdrag. RoGeP was daar ook 

aanwezig.  

Op 21 november was er de eindejaarsbijeenkomst voor de vrijwilligers met partner bij 

Brasserie Lodge Visdonk. Voorzitter Jan Lanooy opende de avond en gaf een overzicht 

van wat wij als RoGeP het afgelopen jaar hebben gedaan. Prioriteit was wel het bewust 

worden bij ambtenaren en raadsleden van het VN-verdrag voor mensen met een 

beperking en de uitwerking hiervan. Aan het einde van een geslaagde avond ontvingen 

de vrijwilligers het ‘Roosendaal 750jaar’-pakket. 

 

 

 

 

Wij zoeken nog 
een nieuwe 
secretaris 

(m/v) 
Kijk snel op 

rogep.nl 
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VN-verdrag “handicap” 

Gemeentelijke inspanningen 

Om het op 1 januari 2017 van kracht geworden 

“VN-verdrag handicap” onder de aandacht te 

brengen bij de gemeentelijke instanties, zijn 

door RoGeP diverse inspanningen verricht op 

lokaal politiek niveau. Deze inspanningen 

hebben er uiteindelijk toe geleid dat op 30 

november 2017 de motie “Maak Roosendaal 

toegankelijk voor iedereen” unaniem door de 

gemeenteraad is aangenomen.  

In deze motie wordt het college opgeroepen om vóór de zomer van 2018 een plan van 

aanpak te presenteren, waarin de status quo binnen Roosendaal met betrekking tot het 

onderwerp wordt vastgelegd en waarin een tijdspad wordt geschetst hoe op termijn te 

komen tot het gestelde doel. 

De uitvoering van deze motie heeft vooralsnog niet geleid tot het gestelde doel. Wel is er 

door de gemeentelijke, daartoe ingestelde, werkgroep op 14 november 2018 een 

voorlichtingsbijeenkomst voor de gemeenteraad belegd, waarin voorlichting is gegeven 

door ervaringsdeskundigen (mensen met een beperking en bestuurders van 

belangenorganisaties) over het onderwerp. 

In deze bijeenkomst zijn ideeën geopperd over de toekomstige toegankelijkheid van het 

te renoveren stadskantoor, natuurgebied Visdonk en de openbare ruimte in zijn 

algemeenheid. Tevens is er een vervolg aan deze bijeenkomst gegeven om de geopperde 

ideeën nader uit te werken. 

Uiteraard bestaat er binnen RoGeP ook een zeker draagvlak voor de hierboven 

geschetste handelswijze, echter tijdens de bijeenkomst hebben wij gewaarschuwd voor 

versnippering van de integrale doelstelling en uitdrukkelijk gewezen op het feit dat 

toegankelijkheid voornamelijk bestaat uit enerzijds een correcte bejegening van mensen 

met een beperking en anderzijds is uitgewerkt in de technische richtlijn “ITstandaard 

2018”: toepassing van deze richtlijn in ontwerp van gebouwen, natuurgebieden en 

openbare ruimte borgt de bereikbaarheid, betreedbaarheid en bruikbaarheid van de 

Roosendaalse woonomgeving. 
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Vergunningen 

Binnen de uitvoering van het VN-verdrag heeft RoGeP zich gericht op het 

vergunningenbeleid van de gemeente Roosendaal. Er is contact gezocht met de 

gemeente teneinde een rol te spelen binnen de goedkeuringsprocedures rondom 

omgevings- en evenementenvergunningen. Gebleken is dat de gemeente nog “niet klaar 

is” om aspecten van toegankelijkheid te betrekken in de vergunningsprocedures: de 

gemeente toont zich niet afkerig, maar duikt volledig weg achter de initiatieven van 

RoGeP, zonder zelf de door het VN-verdrag opgelegde verantwoordelijkheid te nemen. 

RoGeP heeft daarop zelf contact gezocht met aanvragers van een omgevingsvergunning 

(City-bioscoop) en een evenementenvergunning (Blommenkindersfestival) om op 

informele wijze aldus verbeteringen aan kunnen laten brengen in de ontwikkelde 

plannen. 

Daarnaast heeft RoGeP ook bezwaar aangetekend tegen de genoemde vergunningen, 

teneinde te testen op welke wijze deze bezwaren gegrond zijn binnen de bedoelingen 

van het VN-verdrag. Hieronder de resultaten: 

Omgevingsvergunning 

De gemeente dient omgevingsvergunningen te toetsen aan, onder andere, het 

Bouwbesluit. Zolang, vanuit het VN-verdrag, richtlijnen voor toegankelijkheid hierin nog 

niet voldoende zijn opgenomen, kan en mag de gemeente een omgevingsvergunning niet 

weigeren. 

De landelijke overheid heeft initiatieven ontwikkeld tot de gewenste aanpassingen van 

het Bouwbesluit, echter zolang dit daarin nog niet is aangepast, zijn aanvullende eisen 

niet afdwingbaar. 

Evenementenvergunning 

Evenementenvergunningen worden verstrekt op basis van de APV en het daarin 

opgenomen evenementenbeleid met bijbehorende beleidsregels. Tijdens de zitting van 

de bezwaarcommissie is dit duidelijk geworden en het bezwaar is, op grond van het feit 

dat deze beleidsuitwerkingen nog onvoldoende aanwezig zou zijn, dan ook afgewezen. 

Nadere bestudering van de uitspraak geeft echter aan dat het evenementenbeleid in 

november 2017 is goedgekeurd door de gemeenteraad. RoGeP is dan ook van mening 

dat verdere inzet op vergunningverstrekking in de nabije toekomst succesvol zou 

kunnen zijn. 
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