Langdonk"Het vierkant van Roosendaal"
In tegenstelling tot wijken als Kortendijk en Tolberg, die soms wel gemaakt lijken
om in te verdwalen, is de weg voor een vreemdeling in "de Donken" - zoals
Langdonk in de Roosendaalse volksmond heet - gemakkelijk te vinden.

De wijk is eigenlijk één groot vierkant, met huurwoningen in het midden en de
riantere koopwoningen aan de buitenkant. In Langdonk wonen +/- vijfduizend
mensen, van wie zo’n dertig procent niet van westerse afkomst is. De wijk ligt in
het zuiden van Roosendaal, ingeklemd tussen de Kroeven en Kortendijk.
Op de altijd zeer drukke Burgemeester Schneiderlaan wijzen twee ANWB-borden
de wijk in: Langdonk-Noord aan de ene kant en Langdonk-Zuid aan de andere
kant. De Donkenweg verbindt beide stukken van de wijk met elkaar.

Langdonk- Noord onderscheidt zich van het zuidelijk deel van de wijk

door de aanwezigheid van enkele grote bedrijven en niet minder dan twee
middelbare scholen: het Da Vinci College en het Gertrudis College, alle twee
gelegen aan de Bovendonk. Daartussen liggen de kantoren van Roosendaal Arbo,
Van Oers Accountants en Belastingadviseurs, Ingenieursbureau Van Kleef, de
Politie Bovendonk, ABAB Accountants, en de Stichting Groenhuysen.
Aan de overkant van de Bovendonk staan woningen: rijtjeshuizen in de
Bovendonk zelf en in straten met namen als Gripvelden, Schuivenoord en
Vogelzang. Straatnamen die stuk voor stuk verwijzen naar het agrarische
verleden van deze buurt, toen hier nog geen woonwijk lag, maar er boerderijen
stonden met dezelfde namen. Weinig ‘donken’ in Langdonk-Noord. Wel veel
drukte, vooral bij de scholen, waar de leerlingen dagelijks als een bont gekleurd
lint naar toe en weer vandaan fietsen. Leerlingen uit heel Roosendaal en soms
ook van (ver) daarbuiten, met hun schooltassen achterop de fiets en niet zelden
met maling aan verkeersregels en andere weggebruikers.
Langdonk- Zuid is het ‘echte’ Langdonk. Met meer woningen dan in LangdonkNoord en met straatnamen die allemaal eindigen op ‘-donk’.

De Langdonk, meestal Langdonkring genoemd, ontsluit dit deel van de wijk.
Jarenlang hebben bewoners uit de wijk geijverd voor verkeersremmende
maatregelen omdat er volgens hen veel te hard gereden werd. En nu liggen er
dan drempels en fiets suggestiestroken langs de Langdonkring. Maar er gebeurt
nog veel meer in de wijk, het is een sluiproute van het verkeer van Tolberg naar
de dijken en andersom waardoor ‘de ring’ nog grotendeels druk en gevaarlijk is
en er nog te hard word gereden. Nu ze 't Zand hebben afgesloten moet het
verkeer over de gehele ring rijden en gaan ze de verloren tijd inhalen door
sneller te rijden.
De Langdonkring voert langs alle andere -donken. De straat is echt aangelegd
als één groot vierkant. Binnen in dat vierkant staan de rijtjeshuizen en de flats.
Aan de buitenkant liggen de twee-onder- één-kap woningen en - niet zelden
zeer riante - vrijstaande huizen. De Clovisdonk is zo’n straat met fraaie
bouwsels. Opgetrokken in de jaren zeventig weliswaar, zoals de hele wijk, maar
allesbehalve aangenaam om in te wonen. Even verderop ligt de Egbertdonk. Ook
hier geen kleine huisjes. Aan de overkant van de Langdonkring ligt de
Brigittadonk. Net zoals bijna alle straten binnenin het ‘vierkant’ staan hier
rijtjeshuizen rond een pleintje. Sommige van die pleintjes waren voorzien van
speeltoestellen, In de Brigittadonk is dat nog niet het geval. Hier spelen kinderen
op hun fietsjes buiten. Kinderen, blank en getint, kijken verstoord op als een
langsrijdende auto hun spel verstoort. Veel huizen rond het pleintje in de
Brigittadonk zijn voorzien van een schotelantenne. Sommige tuintjes zijn er
keurig onderhouden. Andere tuintjes mogen volledig en ongestoord hun eigen
gang gaan, zo lijkt het. In het midden van de wijk staan een aantal
flatgebouwen. Voor de Abeliadonk kun je voetballen op een grasveldje. Midden in
Langdonk ligt winkelcentrum Lindenburg. Een centrum met een groot
parkeerterrein dat klanten uit heel Roosendaal trekt en ook van ver daarbuiten.
Ook onze Zuiderburen komen met regelmaat het winkelcentrum bezoeken te zien
aan de kentekenplaten op het parkeerterrein zelfs internationale klandizie.
Behalve de Jumbo zitten er in het winkelcentrumpje ook een bakker,
boekhandel, slager, drogist, drankenhandel, kapsalon en bloemenwinkel. Aan de
buitenkant zijn, met uitzicht op kerk De Goede Herder, de Chinees Lucky Garden
en Shoarma Ramses Cafetaria gevestigd. De inwendige Langdonker wil immers
ook wat. Langdonk is een mooie wijk om te wonen. „Het is een geschikte wijk om
te wonen. Lekker overzichtelijk en met veel groen. Hoewel je eigenlijk wel
verschillende stukken Langdonk hebt. Je hebt ruim opgezette woonstraten, waar
de groene aankleding overheerst. Maar je hebt ook straten waar het veel drukker
is en waar de mensen veel dichter op elkaar zitten. Daar is de sfeer en zijn de
bewoners toch anders.“

