MANIFEST
De regio West-Brabant-West heeft twee

De gemeenten in de regio West-Brabant West moeten

kerngemeenten: Bergen op Zoom en Roosendaal.

volgens ons gezamenlijk een antwoord geven op de volgende
maatschappelijke vraagstukken:

Ieder met hun eigen identiteit en cultuur, maar

 D
 e sterke vergrijzing en ontgroening in onze regio.
 De ontwikkeling van de maakindustrie door een

sociaal-economisch erg afhankelijk van elkaar.

aantrekkelijk vestigingsklimaat in deze regio, los van de

Beide gemeenten nemen mooie initiatieven, net als
andere gemeenten in deze regio. Toch zien we veel
jongeren voor studie of werk vertrekken naar Breda
of Rotterdam - en een groot aantal van hen blijft

gemeentegrenzen.
 Een woon- en leefklimaat dat aantrekkelijk is en blijft voor
jongere mensen.
 Een beleid voor zorg en onderwijs dat gebaseerd is op
de regio en niet op gemeentegrenzen, zodat voldoende

daar en komt niet meer terug. Onze regio vergrijst

faciliteiten in deze regio beschikbaar blijven.

en dat heeft gevolgen voor de voorzieningen, de

Pak het moment!

werkgelegenheid én het onderwijs.

Wij vinden dat de kerngemeenten Roosendaal en Bergen op
Zoom hierin gezamenlijk de leiding moeten nemen. Wij roepen

In Oost-Brabant (Eindhoven, Helmond) zien we hoe het

hen daarom op om direct na de verkiezingen een eerste stap

anders kan. Deze regio ontwikkelt zich in een zeer hoog tempo

te zetten. Nú is het moment. Pak dat moment en zorg dat in

door en trekt daarmee kapitaal en aandacht. Bedrijven en

de coalitieprogramma’s van beide steden een paragraaf over

onderwijsinstellingen vestigen zich daar graag, wat weer een

samenwerking komt te staan. Laat de informateurs van beide

boost geeft aan het cultureel en woonklimaat. Samenwerking

steden contact hebben met elkaar om af te stemmen hoe dat

is daar het sleutelwoord.

vorm kan worden gegeven. En investeer tijd om met de twee
coalities samen te gaan zitten en ambities te formuleren.

Wij zijn ervan overtuigd dat ook wij door samenwerking onze
regio sterker kunnen maken om in de toekomst kansrijk te

Over de initiatiefnemers

blijven. Wij roepen de gemeentebesturen van Roosendaal

De initiatiefnemers voor Samenstadjesterker zijn bestuurders

en Bergen op Zoom daarom op om samen op te trekken en

uit de sectoren onderwijs, zorg, financiële instellingen en

samen de leiding te nemen in de regio. Niet meer denken

bedrijfsleven in West-Brabant-West. Met name op het gebied

vanuit de eigen gemeente, maar grootschalige projecten en

van gemeentelijk overstijgende initiatieven of ontwikkelingen

ontwikkelingen samen aanpakken. Op die manier kunnen we

loont het meer om samen op te trekken, dan met elkaar te

een divers aanbod van werkgelegenheid, goede faciliteiten

concurreren. Uiteraard zijn de initiatiefnemers zelf ook bereid

op scholingsgebied en een goed cultureel klimaat scheppen.

om op een creatieve manier mee te denken én te doen. Want

Uiteindelijk leidt dat tot een goed vestigingsklimaat voor de

uiteindelijk wordt de hele regio sterker door samenwerking.

jongere bevolkingsgroep als tegenwicht voor de vergrijzing.
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