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Samenvatting
De missie
De eerste indrukken van Roosendaal zijn positief. 
Het is een mooie, overzichtelijke stad met een hoog 
voorzieningenniveau, goed onderwijs en een passende 
arbeidsmarkt. Het is een heel goede woonstad en de 
gemeente is groen met een prachtige landschappelijke 
omgeving. Economisch gezien is ze een multimodale 
hotspot. Maar, er moet in de binnenstad veel veranderen 
opdat ondernemers, consumenten, bewoners en de 
gemeente weer meerwaarde gaan toevoegen. Over één 
ding is iedereen het eens: de binnenstad moet worden 
aangepakt. De binnenstad is de identiteitsdrager van 
de gemeente. ‘Het hart moet weer kloppen’, dat is 
samengevat de kaderstellende opdracht die de raad via 
het gemeentebestuur aan professor Riek Bakker heeft 
meegegeven. In de bestuursopdracht ‘Een stad is meer 
dan steen’ wordt op tal van terreinen om actie gevraagd. 
En die opdracht geldt voor maar liefst veertig jaar.  
Het gemeentebestuur heeft zich afgevraagd welke rol de 
gemeente moet vervullen om de missie te laten slagen. 
Daarbij ziet het bestuur allereerst dat het initiatief bij de 
markt ligt. De markt wordt hierbij opgevat als:  
alle participanten die geen publieke rol vervullen. Voor 
de gemeente zelf gaat het om herstel van vertrouwen en 
investeringskracht. Ook gezien de krapte van de publieke 
middelen zal de gemeente een meer stimulerende en 
faciliterende rol moeten spelen. Het roer moet om. 

De visie

De daad werd meteen bij het woord gevoegd: de 
gemeente van Roosendaal besloot de macht over de 
plannen en de aansturing ervan te leggen bij ‘de cockpit’. 
Deze bijzondere organisatievorm bestaat uit personen uit 
de “markt” die gekozen zijn vanwege hun bewezen kennis 
en kunde op het gebied van winkelen, verkeer en vervoer 
en digitalisering. Zij hebben de plannen gemaakt, en zijn 
daarbij ondersteund en geadviseerd door expertgroepen 
en de commissie binnenstad van de gemeenteraad. Het 
afgelopen half jaar is in nauw overleg met marktpartijen en 
bewoners een integrale visie uitgewerkt die kan rekenen 
op draagvlak van alle partijen. Het motto luidt: ‘Een 
binnenstad die compacter wordt, maar grootser aanvoelt’. 

Hart voor de binnenstad moet 
weer kloppen
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De visie zorgt voor een onlosmakelijk geheel van fysieke 
verbeteringen (concentratie winkels in het stadscentrum, 
minder leegstand, een nieuwe centrumring met 
eenrichtingsverkeer, opheffen parkeren op straat, 
meer groen en beleving) en virtuele verbeteringen 
(Smart Retail, een soepeler bestemmingsplan regime, 
alternatieve financiering en een nieuwe organisatie). Een 
concept bestemmingsplan garandeert bovendien de 
benodigde juridische zekerheid. Immers, een integrale 
visie houdt niet op bij goede voorstellen, maar biedt 
ook een helder beeld van de uitvoering op de korte en 
(middel)lange termijn. De belangrijkste pijlers van de visie 
zijn: Een compactere binnenstad, waarin winkels en 
voorzieningen zo veel mogelijk worden geconcentreerd. 
Dat betekent: bestaande ‘retailtrekkers’ behouden 
en nieuwe aantrekken door middel van een kleiner 
stadscentrum, met als basis een nieuw, uitnodigend 
bestemmingsplan. Buiten het centrum vermindert 
het aanbod aan winkelruimte. Leegkomende ruimte 
krijgt een andere functie, bijvoorbeeld als woonruimte, 
dienstverlening of als creatieve broedplaats. Het mes 
snijdt zo aan twee kanten: meer woonruimte leidt tot 
meer sociale veiligheid en tot een groter draagvlak onder 
voorzieningen. 

Bijzondere aandacht gaat uit naar de positie van 
de aanloopstraten, vooral de Raadhuisstraat en 
de Molenstraat. Het voorstel is – uitgaande van de 
steun van een ruime meerderheid van de bestaande 
eigenaren en huurders – dat het soepeler regime van het 
nieuwe bestemmingsplan ook gaat gelden voor deze 
aanloopstraten.  
Juist daar dient de creativiteit van jong 
ondernemerschap de ruimte te krijgen, waarmee 
Roosendaal broedplaatsen krijgt in plaats van ruimte 
voor broeinesten van duistere praktijken. 
Bij een compactere binnenstad hoort een nieuwe 
centrumring en een efficiënter, klantvriendelijker 
parkeerregime. Zonder betere bereikbaarheid en 
toegankelijkheid is de aanpak voor de compacte 
binnenstad maar half werk. Parkeren vindt hoofdzakelijk 
plaats in parkeergarages, maaiveldparkeren behoort in 
het algemeen tot het verleden. Op de centrumring wordt 
eenrichtingsverkeer ingevoerd. En het parkeerregime 
zal klantvriendelijker worden. Het imago van de 
binnenstad wordt verder versterkt. Meer gezelligheid en 
belevingswaarde door vergroening en het zichtbaar en 
toegankelijk maken van verborgen cultuurhistorische 
schatten (zoals Mariadal). Het beleven van de 
verscheidenheid in de binnenstad wordt vergroot door 
de introductie van domeinen voor horeca, leisure, 
cultuur en retail. Een verdere professionalisering van 
evenementen hoort hier ook nadrukkelijk bij. Een sterker 
imago verleidt consumenten om de binnenstad vaker en 
langer te bezoeken. En een tevreden klant is de beste 
ambassadeur voor Roosendaal. Hiervoor is durf nodig 
om te experimenteren. Dat was ook het idee achter 
de introductie van een groot ‘vliegend tapijt’ dat een 
week op de Nieuwe Markt heeft gelegen. Wij wilden 
ervaren hoe de gebruikers van de binnenstad zouden 
reageren als de Nieuwe Markt van een ander laagje 
werd voorzien. 
 
Het winkelen van de toekomst vindt in Roosendaal 
plaats. Smart Retail City met een eigen informatiecloud 
en wifi voor de binnenstad maakt het voor de 
consument mogelijk om sneller te vinden wat hij zoekt 
en voor de ondernemer om beter in te spelen op de 
wensen van elke klant. Digitaal en persoonlijk advies 
liggen in elkaars verlengde. Roosendaal heeft hiermee 
een landelijke primeur. Dat genereert veel aandacht. 
Cruciaal ten slotte is dat met eigenaren 
overeenstemming is of wordt bereikt om te investeren in 
vastgoed, de openbare ruimte en de exploitatie daarvan. 
Hiervoor is een aantal mandjes/projecten gedefinieerd 
die na de besluitvorming door de gemeenteraad verder 
worden uitonderhandeld. Deze zijn het beste bewijs dat 
de markt het kan en wil doen.

De projecten/mandjes
In relatief korte tijd is er een voorkeurscenario vastgoed 
opgesteld en getoetst op investeringsbereidheid van 
betrokkenen. Betrokkenen zijn grote investeerders 
(onder andere in de cockpit), middelgrote en kleinere. 
Een indrukwekkende lijst. Wat levert dat op?

Voorkeurscenario
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Algemeen
De concentratie en diversiteit speelt zich met name 
af in en rond het gebied van de Markt, Nieuwe Markt, 
Tussen de Markten, Passage, Roselaar, Biggelaar, 
Tongerloplein. De aanpak van vergroening, openbare 
ruimte, infrastructuur, herinrichting nieuwe centrumring, 
parkeren, Smart Retail City is een continu proces 
dat, gefaseerd over een aantal jaren, verspreid wordt 
uitgevoerd. Andere deelprojecten zijn beperkter in tijd en 
ruimte.

Nieuwe Markt 
De eerste stap die wij voorstellen is de Nieuwe Markt 
aan te pakken en opnieuw in te richten. Er moet een 
einde komen aan dat ‘kale, nare plein’, zoals vaak te 
beluisteren viel onder de bewoners. De herinrichting en 
het levendig maken van de Nieuwe Markt is het symbool 
van vernieuwing in de binnenstad. De wekelijkse markt 
hoeft daarvoor niet te wijken. Alleen, de dominantie van 
die ene dag in de week op die plek – en de gevolgen 
ervan voor de beleving en ervaring van gezelligheid 
en geborgenheid in de binnenstad – wordt door 
de bewoners, gebruikers en bezoekers niet langer 
geaccepteerd. De Nieuwe Markt betekent: herinrichting 
en vergroening na verplaatsing van de warenmarkt 
naar een nieuw, met bomen beplant parkeerveld 
aan de Kloosterstraat. Aanpak van het oostelijk deel 
door toevoeging pergola en overbouwing entree 
parkeergarage. Het westelijk deel betreft de sloop en de 
relocatie van het ‘Mausoleum’, herpositionering van de 
grootwinkelbedrijven ten opzichte van elkaar en sloop 
van het busstation. 

Tussen de Markten
Noord-zuidverbinding van Markt en Nieuwe Markt 
verbreden en versterken en een nieuwe oost-
westverbinding tussen de Passage en V&D met 
toevoeging van nieuw winkeloppervlak. Nieuw 
dwaalgebied ontwikkelen in het gebied ‘Tussen de 
Markten’, op de ‘breuklijn’ tussen oude en nieuwe stad.

Ster van Roosendaal / Tongerloplein
Toegankelijk maken van en verbindingen maken tussen 
de Tuin van Hasselt, het Koetshuis, het Tongerlohuys, 
De Kring en Van Lanschot. 

Emile van Loonpark 
Horeca en parkuitbreiding.

Mariadal
Toegankelijk maken van de kloostertuinen door onder 
andere amoveren van het Stadskantoor en herallocatie 
van de schoolgebouwen.

Aan- en uitloopstraten 
Investeringsprogramma panden.

De fasering
Niet alle deelprojecten kunnen meteen worden 
gerealiseerd. Het tempo wordt grotendeels bepaald door 
de marktomstandigheden. De volledige upgrading van 
de binnenstad duurt vijftien tot twintig jaar. Smart Retail 
City, de herinrichting van de openbare ruimte en de 
centrumring met de nieuwe parkeeroplossingen bestrijken 
de uitvoeringstijd van het gehele binnenstadsproject. Tot 
het invoeren van eenrichtingsverkeer op de centrumring 
kan al snel worden overgegaan. Verplaatsing van de 
warenmarkt en herinrichting van de Nieuwe Markt zou dit 
jaar kunnen starten. Aanpak van de Nieuwe Markt oost 
en west zou in de jaren daarna moeten volgen, maar is 
net zo belangrijk als de aanpak voor de Nieuwe Markt. . 
Realisering van het plan voor Tussen de Markten is een 
aanpak van lange adem. Mogelijk kan dit jaar een begin 
gemaakt worden, maar de voltooiing duurt vermoedelijk 
jaren. De aanpak van de Tuin van Hasselt, Tongerloplein 
en omgeving kan van 2014 tot en met 2017 plaatsvinden. 
Herbestemming en toegankelijk maken van Mariadal zal 
op zijn vroegst eind 2014 kunnen starten. De verplaatsing 
van het Stadskantoor en de scholen en de herinrichting 
van parkeerterrein Kloosterstraat/nieuwe warenmarkt 
volgen successievelijk in de daaropvolgende jaren tot 
2020. 

De organisatie 
Samenwerking tussen gemeente en ondernemers is 
de sleutel. De markt moet het doen: initiatief nemen 
en investeren. De gemeente ondersteunt, faciliteert en 
stimuleert. De ondernemers in de binnenstad organiseren 
de exploitatie en marketing van de binnenstad en 
aansprekende evenementen. Ondernemers, bewoners 
en gemeente vormen een organisatie waarin debat en 
voorbereiding van de besluitvorming plaatsvindt. De 
gemandateerde wethouder heeft zitting in het bestuur. 
De ondernemers en de vastgoedeigenaren laten zich 
ook vertegenwoordigen door een bestuurder, evenals 
de bewoners. Een klein, hoogwaardig projectbureau 
faciliteert het realisatieproces, waarvoor een ervaren 
directeur wordt aangetrokken. De directeur is, samen 
met zijn organisatie, de planvoorbereider voor de in 
fasen geknipte investeringen. Hij stuurt de uitvoering 
aan en is verder verantwoordelijk voor de ontwikkeling 
en uitvoering, de kwaliteit, de marketing en het 
evenementenbeleid. Het bestuur besluit. 
Zowel de gemeenteraad als de gezamenlijke 
ondernemers controleren op gezette tijden of de 
organisatie doet wat is afgesproken. Het is een kwestie 
van een lange adem, die stap voor stap vanaf de start 
zichtbaar wordt gemaakt.
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De Financiering
De grote vastgoedbeleggers en kleinere lokale 
investeerders zijn bereid om de komende jaren 
te investeren in zaken, die waarde aan hun bezit 
toevoegen. € 75- €100 miljoen voor de binnenstad 
van Roosendaal om te beginnen, zo snel als de markt 
het op kan nemen. Welke bijdrage zou daar vanuit 
de gemeente, in verhouding, aan gekoppeld moeten 
worden? In termen van stedelijke vernieuwing moet je 
dan denken aan een financiële impuls in de orde van 
grootte van € 2,5 miljoen per jaar de eerstkomende  
ß5 jaar.  
Als de gemeentelijke overheid taken (stadsreiniging,
vergunningen, onderhoud, openbare ruimte
en groen, veiligheid) overdraagt aan de nieuwe
binnenstadorganisatie dan gaan de reguliere budgetten
die daarbij horen mee. Ook de gemeentelijke heffingen
en belastingen (marktgelden kermisbaten, OZB, leges,
subsidies en reclamebelasting enz.) worden geoormerkt
en beschikbaar gesteld aan de Binnenstadorganisatie.
We zijn er van overtuigd dat het jaarlijks
parkeerexploitatieresultaat in de binnenstad met ca.
250.000,- kan worden verbeterd. Dit levert een extra
investeringsruimte van nog eens ca. € 4,0 miljoen op.
De particuliere ondernemers en vastgoed eigenaren
investeren in hun eigen bezit en/of onderneming om de
binnenstad weer aantrekkelijker te maken.
Extra kwaliteit die de binnenstadorganisatie wenst moet
door de particuliere investeerders en ondernemers
worden opgebracht. Door betere afstemming van
particuliere en publieke investeringen en door scherp
inkopen en uitbesteden wordt een kwaliteitsslag
gemaakt en vindt waardecreatie plaats die zowel
overheid als ondernemers en eigenaren
ten goede komt.

De verleidingsstrategie
Om successen te bereiken, gelden de volgende 
gedragsregels of principes: 
-  differentieer: probeer anders te zijn dan andere 

binnensteden;
-  werk samen: zorg met alle betrokken partijen voor een 

consistent verhaal en een investeringsstrategie;
-  innoveer: bied ruimte aan vernieuwing en dus 

verrassing;
-  participeer: ga de dialoog aan met de gebruikers, laat 

ze meedenken en meedoen;
-  cultiveer: onderhoud het onderscheidend vermogen 

zorgvuldig;
- diversificeer: zorg voor verscheidenheid.

Maar het belangrijkste verleidingsmiddel is creativiteit en 
inventiviteit. Die zit bij de markt en krijgt weer vrij baan. 
Dat gaat ten koste van voortdurende handhaving van de 
sterke arm van de overheid. Zo kan er voortvarend en 
toekomstgericht aan de slag gegaan worden.

Klant is koning
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‘De markt moet het doen’ – onder dit motto hebben 
wij het afgelopen half jaar gewerkt aan het opstellen en 
uitvoerbaar maken van de plannen voor het vitaliseren 
van de binnenstad van Roosendaal. In aansluiting op de 
adviezen van Bart Derison van adviesbureau Connect 
heeft de gemeenteraad van Roosendaal unaniem 
besloten de macht over de plannen en de aansturing 
ervan te leggen bij de ‘cockpit’, die louter bestaat uit 
personen uit de ‘markt’. Zij zijn gekozen vanwege hun 
bewezen kennis en kunde en hebben de beschikking 
over een programmateam. De cockpit is klein, waardoor 
er daadkrachtig en doelgericht gewerkt kan worden. 
Investeerders als Wereldhave, Blokker en Synthrus 
Achmea hebben vanuit marktperspectief een belangrijke 
rol gespeeld bij de toetsing van de plannen. Met veel 
genoegen leg ik dan ook het eindresultaat voor aan 
de inwoners en andere participanten, het college van 
burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van 
Roosendaal.

Bestuur en gemeenteraad hebben de stemming in 
Roosendaal goed aangevoeld, want zij konden toen nog 
niet weten dat Roosendaal in 2013 op de ranglijst van 
de meest ondernemersvriendelijke gemeenten in Noord-
Brabant zou duikelen van de 39ste naar de 51ste plek. 
Als het imago van de stad onder ondernemers in de 
hele provincie niet relatief hoog was geweest (twaalfde 
plek), dan was Roosendaal nog verder gezakt.  

Want de eigen ondernemers geven de gemeente een 
dikke onvoldoende voor het ondernemersklimaat, 
ook bij het onderdeel ‘waar voor uw geld’ wat betreft 
procedures en belastingen. 

Voor de ondernemers is de urgentie hoog, het water 
staat hun aan de lippen. Er moet echt iets gaan 
gebeuren, en het liefst snel, om perspectief te bieden 
op de toekomst. Een wenkend én werkend perspectief. 
Roosendaal moet weer op de kaart staan als een stad 
waar het goed toeven is, waar veel te beleven valt en 
waar het fijn winkelen is. Natuurlijk weten wij dat de 
verwachtingen hoog gespannen zijn, maar daar hebben 
we met de plannen bewust op aangestuurd. In het 
afgelopen half jaar is klip en klaar gebleken dat de markt 
die verandering wil en kan dragen. 

Participatie
Maar de markt en de overheid zullen dan anders 
moeten samenwerken om het tot een succes te maken. 
‘De kern van het probleem is de moeilijke omgang van 
het gemeentebestuur met de stedelijke domeinen’, was 
de analyse van Bart Derison. Iedereen beseft inmiddels 
dat de oude tegenstellingen overboord moeten. 
De overheid wil dat de markt het doet – en dat ook laat 
zien. Wordt daar echter niet meteen aan voldaan, dan is 
er irritatie.

Flying grass carpet

Voorwoord



De markt op haar beurt heeft schoon genoeg van 
de regels, voorschriften en bemoeizucht en van de 
eigengereidheid van de gemeentelijke politiek. De markt 
wil graag aan de slag, maar zónder steeds bij initiatieven 
te worden gehinderd. In het afgelopen half jaar zagen 
we verschillende voorbeelden langsgekomen van hoe 
deze twee werelden langs elkaar heen schuiven en 
contraproductief op elkaar inwerken. 
De resultaten van de participatie hebben wij dan 
ook gretig omarmd. Want burgers pikken die elkaar 
wederzijds ondermijnende houding van de markt en 
de overheid eenvoudigweg niet meer. Wij stellen dan 
ook voor hun adviezen direct te honoreren. Immers, 
de burgers van Roosendaal en de inwoners van de 
binnenstad zijn voor het gemeentebestuur en voor de 
ondernemers een belangrijke klant. De gordiaanse 
knoop van wederzijdse argwaan tussen de overheid en 
de markt moet worden ontward. En dat moet bovendien 
gebeuren in een tijdsgewricht waarin de economische 
crisis dan weliswaar op papier voorbij lijkt, maar in 
werkelijkheid nog hevig woedt. Dat vraagt dus om 
innovatieve oplossingen. 

Reële ambitie
Om de gordiaanse knoop te ontwarren is een vakkundig 
plan nodig dat innovatief en onconventioneel is. Het 
plan moet bruggen slaan tussen enerzijds diverse 
belevingswerelden en anderzijds de werkelijke wereld. 
Dat vereist een strategie waarmee direct kan worden 

begonnen en die doorloopt met een scope van vijftien 
tot twintig jaar. Er moet financiering worden geregeld 
met een reële ambitie, die gegeven de regionale positie 
van Roosendaal werkt, maar zonder het licht onder de 
korenmaat te zetten. Hiervoor moeten alle betrokken 
partijen hun rol, plaats en taak weten, elkaar opzoeken 
en vertrouwen opbouwen. Iedereen moet doen waar men 
goed in is. We moeten afscheid kunnen nemen of met 
volle overtuiging met elkaar in zee gaan.
De gemeentelijke overheid komt de eer toe dat ze 
dit veranderingsproces is gestart. Zij heeft, naast de 
gezondheidszorg, de binnenstad tot speerpunt van 
beleid gemaakt en eensgezind en unaniem ingestemd 
met de manier waarop. Zij heeft een pas opzij gezet 
om de cockpit met de gezagvoerder aan het werk te 
kunnen zetten. Daar staat tegenover dat de gemeente 
bereid is om daar veel voor te doen. Ten behoeve 
van ‘schuifruimte’ in de nieuwe binnenstad wil men 
de beslissing over de renovatie van het Stadskantoor 
heroverwegen, meewerken aan de verplaatsing van 
twee scholen en zich inzetten, in samenwerking met de 
provincie Noord-Brabant, voor een regionale ontwikkeling 
van voormalig klooster Mariadal.

Visie
Er is een integraal plan opgesteld in nauwe 
samenwerking met investeerders, participatiegroepen en 
andere belangstellenden. De gemeente heeft zich daarbij, 
zoals afgesproken, afzijdig gehouden.
De visie rust op zes pijlers, die de visie dragen 
en uitvoerbaar moeten maken. De zes pijlers zijn 
achtereenvolgens:
-  een compacte binnenstad, waarin alle 

binnenstadactiviteiten zich concentreren plus een apart 
regime voor de aanloopstraten; 

-  een nieuwe centrumring, die de nieuwe grens van de 
verkleinde binnenstad duidelijk markeert en herkenbaar 
maakt, gekoppeld aan een goede bereikbaarheid van 
de parkeergelegenheid;

-  een gevarieerd programma dat de binnenstad voor 
individuen, groepen, gezinnen en bezoekers afwisselend 
en gezellig maakt;

-  een gezond winkelbedrijf met daarbij inbegrepen Smart 
Retail: een eigentijdse informatievoorziening  
met modern toegepaste data;

-  investeringen binnen de nieuwe centrumring worden 
door individuele ondernemingen gedaan en zij 
investeren samen in de inrichting van het openbaar 
gebied. Een voorontwerp van een bestemmingsplan 
maakt het af, zodat iedereen ook weet waar men 
juridisch aan toe is;

-  ondernemers, overheid en bewoners vormen een 
organisatie die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling 
en het beheer van de compacte binnenstad.

MARIADAL

EMILE VAN LOON

STER VAN ROOSENDAAL

TUSSEN DE MARKTEN

ROSELAARPLEIN NM MIDDEN
NM OOST

ROSELAAR ZUID

VAN DREGT 
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Voorkeurscenario
Op basis van deze visie is een voorkeurscenario 
gemaakt. In dit scenario zijn alle ideeën over 
aanloopstraten, winkelen, retail, routes, dichtheden, 
omvang en branchering bijeen gebracht en tevens 
afgestemd op de wensen van de horeca. Alle tradities, 
kennis en kunde zijn vervolgens verbonden met Smart 
Retail-mogelijkheden en -wenselijkheden; zij zijn mede 
uitgangspunt geworden voor een gezond en herkenbaar 
verkeers- en vervoerssysteem. De nieuwe, kleinere 

centrumring is daar de resultante van. De input van de 
bewoners en gebruikers vormt de basis voor de vraag 
naar de beleving. Een uitgebreid groenprogramma is 
geïntroduceerd, enerzijds om de aanwezige elementen, 
zoals het Emile van Loonpark en Mariadal beter tot 
hun recht te laten komen. Anderzijds om aantrekkelijk 
te zijn voor buitenstaanders uit de regio. De verbinding 
met het omvangrijke en waardevolle groengebied van 
Roosendaal is vanzelfsprekend.

zeker

waarschijnlijk

concept

MARIADAL

EMILE VAN LOON

STER VAN ROOSENDAAL

TUSSEN DE MARKTEN

ROSELAARPLEIN NM MIDDEN
NM OOST

ROSELAAR ZUID

VAN DREGT 

Investeringskaart
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Markt wil investeren
Het voorkeurscenario is vervolgens aan de markt 
getoond. Gevraagd is of dit in de buurt komt van wat 
zij voor ogen heeft en of zij hiermee aan de slag wil 
en kan gaan. Hiermee is de gangbare praktijk van 
masterplanning doorbroken. Er is niet een masterplan 
gemaakt dat vervolgens door de strot van de markt 
geduwd moet worden, maar de markt is eerst 
gevraagd of ze zich kan vinden in het voorkeurscenario. 
Daardoor hebben we in de betrekkelijk korte tijd reeds 
veel initiatieven binnengekregen. De conclusie is: de 
belangstelling is groot om te investeren in het eigen 
vastgoed, maar ook in beleving en ambiance voor 
de bezoeker. Door de wijze van werken hebben we 
een indrukwekkende hoeveelheid ‘mandjes’ kunnen 
samenstellen. In deze mandjes zijn ondernemers 
verzameld die willen investeren in de verbetering van 
hun eigen vastgoed en de directe, publieke omgeving. 
Men wil samenwerken om het de gezamenlijke klanten 
naar de zin te maken. De ondernemers variëren van 
groot, klein, van retailhuize en/of uit de horeca, en zo 
meer. Hiermee is een start gemaakt. De horizon is 
zichtbaar, er staat een dikke stip op.

Gezamenlijke organisatie
Toch zijn er aarzelingen geproefd bij zowel de 
ondernemers als bij de overheid. Deze aarzelingen 
hebben te maken met de wederzijdse verwachtingen 
– publiek en privaat – en de patronen die daaruit 
voortkwamen. Indien we een nieuw vehikel zouden 
kunnen creëren dat voorbij gaat aan de tot op heden 
gangbare praktijk is er veel winst te boeken.  
Bij de start van de discussie spraken we steeds 
over een ‘regelvrije’ zone. Maar dat bleek verkeerde 
associaties op te roepen en bovendien de lading niet 
te dekken. Om die reden doen wij een voorstel voor 

een nieuwe organisatie, besturing en financiering. 
Daarin neemt de markt het voortouw bij de realisatie, 
het onderhoud en het beheer, de marketing en het 
evenementenbeleid. De gemeente faciliteert dit proces, 
maar blijft verder op afstand. De bewoners zijn de klant 
van de ondernemers en de gemeente en zij leggen hun 
wensen op tafel. De klant is de ‘kitvoeg’ van het hele 
proces. De partijen steken bij deze werkwijze gelijk over: 
ze reiken elkaar de hand in wederzijds vertrouwen met 
de bedoeling langjarig samen aan de slag te gaan.  
Besturen wordt ondernemen tussen gemeente, 
participatieve groepen en individuen. Roosendaal krijgt 
zo een wenkend en werkend perspectief: een compacte 
stad met een kloppend hart waar de bewoners trots op 
kunnen zijn.

Riek Bakker, gezagvoerder van de cockpit, februari 
2014

BESTUUR
Wethouder
Ondernemers
Bewoners

VOORZITTER

DIRECTEUR
ORGANISATIE

GEMEENSCHAPPELIJKE
DOELEN

MARKT OVERHEID

INVESTEREN
(fase 1: 75 mjn)

EXPLOITEREN

ORGANISEREN

BESTEMMINGSPLAN

INFRASTRUCTUUR

ORGANISATIE

WETTELIJKE
TAKEN

Verhouding markt overheid bewoners
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Dit plan is gemaakt door bewoners, kleine en grote 
ondernemers, kinderen en kunstenaars. Uit de 
adviezen van de twee expertgroepen en de twee 
themagroepen blijkt dat iedereen zo snel mogelijk 
aan de slag wil. Om de hazen nu anders te laten 
lopen en niet alleen de gevestigde orde aan de 
praat te krijgen, is serieuze participatie toegepast. 
Er zijn groepen geformeerd van bewoners, 
ondernemers en creatieven. Per advertentie is een 
open oproep gedaan of mensen wilden deelnemen 
aan de verschillende groepen, zodat niet alleen de 
bekende vertegenwoordigende groepen zouden 
komen. Er is dus geen moment gestuurd op 
selectie. De houding was: komt u maar binnen.

De Expertgroep Bewoners ondersteunt de plannen 
volledig. De groep is tussen augustus 2013 en januari 
2014 zes keer bijeengeweest. Er zijn groene ideeën 
ontwikkeld, er is vanuit de bewoners rond het Van 
Dregtplein een presentatie gemaakt over hoe de buurt 
tegen de parkeerproblematiek aankijkt. Het advies is 
voorbereid door een schrijfgroep van vier (van de vijftien) 
deelnemers en roept op tot nieuw ondernemerschap in 
een kleinere binnenstad met meer ruimte voor couleur 
locale-zaken (winkels en horeca). Bewoners parkeren op 
het maaiveld, bezoekers in garages. Eenrichtingverkeer 
op de compactere centrumring ligt met een drukker 
wordende binnenstad voor de hand. 

Fietsers verdienen goede fietspaden. De ondernemers 
krijgen een pluim voor het plan om de prijs van het 
parkeren voor de bezoeker te compenseren bij hun 
bestedingen. 
Verder moet de groene identiteit van de stad 
zichtbaarder worden, door bestaand, verborgen groen 
toegankelijker te maken (Emile van Loonpark, Mariadal, 
Vrouwenhof). En ook door groen toe te voegen (Nieuwe 
Markt, verborgen tuinen maken, Tongerloplein wordt een 
groene, intieme cultuurtuin). En verder door functioneel 
groen langs de nieuwe ring te creëren. De realisatie 
en het onderhoud kan door groenvrijwilligers en 
-ondernemers uit Roosendaal en omgeving gebeuren. 
Ook een beter verblijfsklimaat ligt voor het grijpen. 
Interessant is de waarneming door de Expertgroep dat 
de openbare ruimte meestal wordt bekeken vanuit een 
professionele invalshoek. Gebruikers hebben een heel 
andere blik en hechten meer waarde aan veiligheid, 
segmentatie, aan de vraag wie de regie voert en aan 
zichtbare veranderingen. 
Op het vlak van evenementen zijn voorstellen uitgewerkt 
en er is steun voor een nieuwe organisatie van de 
binnenstad. Geconstateerd wordt dat, nu de overheid 
zich aan het terugtrekken is, er toegewerkt moet worden 
naar een nieuwe balans. De gemeente kan het niet meer 
alleen, maar ook ondernemers en bewoners kunnen het 
niet alleen. De sleutel ligt bij permanente participatie. 
Zoek elkaar op, als individu of als groep, en leg samen 
een sterker fundament onder de stad. Besturen wordt 
ondernemen tussen gemeente, participatieve groepen 
en individuen. Hierdoor krijgt de binnenstad – wonen, 
winkelen, horeca, cultuur en verkeer – weer een hart. 
De Expertgroep MKB heeft vijf keer met elkaar overlegd. 
De groep bestond uit twintig deelnemers. Kleinere 
groepen hebben vrijwillig presentaties voorbereid. 
Over het nieuwe winkelen, parkeren, over een beter 
verblijfsklimaat, over branchering en routering in 
een compactere binnenstad. Bovendien is een plan 
voor een digitaal participatieplatform kunst & cultuur 
opgeleverd. Naar aanleiding van de presentaties in de 
Expertgroep is er enkele malen overleg geweest tussen 
Riek Bakker en het bestuur van Collectief Roosendaal. 
De Expertgroep steunt de plannen voor de binnenstad 
volledig. Om duidelijk te maken dat er echt iets moet 
gebeuren heeft de groep van ondernemers gekozen 
voor het uitbrengen van een manifest met tien punten. 
Vervolgens is in de binnenstad actief steun gezocht van 
collega-ondernemers. 

Proces en participatie 1
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De Themagroep Platvorm R komt de eer toe dat zij 
initiatiefnemer is geweest van een tweetal experimenten. 
Allereerst in november van de komst en uitrol van het 
‘vliegend tapijt’ op de Nieuwe Markt. De bedoeling 
ervan was om te zien hoe gebruikers van de binnenstad 
zouden reageren als de Nieuwe Markt er even anders 
uit zou zien. De mooiste bruidskleding werd getoond, er 
waren sportieve demonstraties met fithockey en tai chi 
tao en allerlei gezellige kinderactiviteiten.  
Een schoolklas maakte tekeningen van een groen 
plein. Tijdens de koopavond vertoonde Platvorm R 

allerlei creatieve uitingen. En op zaterdag barstte het 
feest helemaal los met de intocht van Sinterklaas. 
Winkeliers rond de Nieuwe Markt zorgden voor pakjes 
voor een stapelwedstrijd. Het tapijt was een cadeau 
aan Roosendaal om tot nadenken en meedoen uit te 
dagen. Het tweede experiment van de Themagroep 
medio januari was de bloembakkenestafette door de 
binnenstad: ‘Huis en Tuin’. Ten slotte heeft Platvorm R 
een beeldend advies opgeleverd met daarin suggesties 
om de binnenstad ‘een lekkerder gevoel’ te geven. 

Flying grass carpet

Thuis en tuin
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De Themagroep Digitaal verenigde circa veertig 
personen. Er zijn adviezen uitgebracht met de volgende 
onderwerpen: wifi in de stad, een opleidingsplan voor 
ondernemers, databronnen in de stad en nieuwe 
ondernemingsvormen zoals de vormgeving van 
conceptstores. 

Participatie heeft ook op andere manieren 
plaatsgevonden. Op de website ‘Hart voor de 
Binnenstad’ zijn tientallen ideeën ingediend. Met 
een QR-code konden bezoekers van de binnenstad 
‘Mijn idee’ online indienen. Riek Bakker hield op 
donderdagen een spreekuur. Via oproepen in de media 
zijn daar ook tientallen inwoners op afgekomen met 
verhalen die over het algemeen de gekozen richting van 
de plannen ondersteunden. 

Ook zijn er waardevolle suggesties ingebracht 
door de zogeheten Advisory Board, een groep van 
topondernemers uit Roosendaal. Daarnaast zijn 
de contacten met tal van individuele ondernemers, 
raadsleden, ambtenaren en journalisten van invloed 
geweest op het plan. Het plan kan hierdoor op 
een breed draagvlak rekenen. Het plan is een en 
ondeelbaar. Dat betekent dat er geen krenten uit 
kunnen worden gepikt, want een dergelijk gedrag zal de 
binnenstad alleen maar verder in het slop brengen. 

Organiserend vermogen
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2.1 Achtergrond 

Het college van burgemeester en wethouders van 
Roosendaal staat voor de opgave om meer met 
minder te doen. De gemeente moet efficiënter 
en effectiever omgaan met haar investeringen. 
Hiertoe heeft zij in 2012 twee speerpunten 
benoemd, waarvan de binnenstad er één is. 

Eind 2012 verscheen de door het college vastgestelde 
visienota marketingstrategie Samen naar een 
sterker Roosendaal van adviesbureau Connect. Het 
adviesbureau had de opdracht gekregen om te kijken 
naar een merkstrategie (branding) van de binnenstad. 
Connect adviseerde om niet te blijven hangen in het 
verleden, een duidelijke koers te bepalen en daarin 
koersvast te blijven. Als het gaat om de voorzieningen 
voor de binnenstad zal kwaliteit moeten prevaleren 
boven de kosten. Volgens Bart Derison van Connect is 
een cockpit met een mandaat nodig om de functionele 
visie te (laten) ontwikkelen en deze dan volgens een 
strak tijdpad uit te werken.

Met het raadsbesluit inzake de binnenstad ‘Een stad 
is meer dan steen’ heeft de gemeenteraad het college 
de opdracht gegeven om ‘het stadshart weer te laten 
kloppen’ en om ‘de kracht en levendigheid van de 
binnenstad te vergroten’. Dit kan worden bereikt door 
de functies wonen, werken, ondernemen, leren en 
recreëren elkaar te laten versterken. 

Uitgangspunten die daarbij dienen te worden 
gerespecteerd zijn: 

1. de nieuwe rol van de gemeente;
2. het beter benutten van gedane investeringen;
3. zorgen voor beweging in de binnenstad; 
4.  het beter benutten van de inbreng van partners op 

uitvoeringsniveau.

Riek Bakker is in januari 2013 door het college 
van burgemeester en wethouders verkozen tot 
gezagvoerder van de nieuwe ambitie voor de 
Roosendaalse binnenstad. 

Bestuurlijk, markttechnisch en juridisch kader  2

Een stad is meer dan steen
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Zij heeft eerst een verkenning gedaan, waarbij ze een 
scala aan partijen en betrokkenen heeft ontmoet. 
Dit heeft geleid tot een procesvoorstel voor de 
inrichting van een cockpit met een organisatie, die de 
koers voor de binnenstad verder moet vormgeven. 
Participatie staat centraal. Medio 2013 stemde de 
gemeenteraad unaniem in met het plan van aanpak 
voor de herontwikkeling van de binnenstad. Riek 
Bakker en haar team kregen zes maanden de tijd om 
het plan uit te werken. Het proces is voor Nederlandse 
begrippen redelijk uniek vanwege de integrale aanpak 
en de rolwisseling van publieke en private partijen. Er 
is volop ruimte geboden aan de ideeën van private 
investeerders. ‘De markt is aan zet en moet het doen, 
de gemeente treedt terug en faciliteert’, luidt het credo. 
De investeringsvoorstellen dienen elkaar te versterken. 
De binnenstad van de toekomst is compact en heeft 
een grote belevingswaarde voor de bezoeker. 
In het najaar van 2013 deed zich bovendien de unieke 
kans voor om Roosendaal landelijk als Smart Retail City 
te positioneren: een proeftuin voor de integratie van 
online en offline diensten in de binnenstad. Hierbij wordt 
samengewerkt met Shopping 2020 – een omvangrijk 

landelijk onderzoek naar ons winkelgedrag in 2020 
– waarbij een groot aantal Nederlandse (branche)
organisaties op het gebied van retail betrokken zijn. 
Bij de ontwikkeling van de nieuwe koers is niet alleen 
gekeken naar de fysieke ontwikkeling van het centrum, 
maar ook naar de mogelijkheden om de ‘stenen stad’ 
te verbinden met de ontwikkelingen van nieuwe media.

2.2 Beleidskaders

Rijksbeleid
De hoofdlijn van de nota Ruimte voor ontwikkeling 
(2006) is decentralisatie: de verantwoordelijkheden voor 
een nadere invulling van het ruimtelijk beleid worden bij 
de provincies en gemeenten neergelegd. De nota bevat 
echter nog steeds enkele inhoudelijke uitgangspunten 
van het rijksbeleid. Zo wordt voor detailhandel gesteld 
dat nieuwe vestigingslocaties niet ten koste mogen 
gaan van de bestaande detailhandelsstructuur in 
wijkwinkelcentra en binnensteden. 

Nota Ruimte economie
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Provinciaal beleid
De uitgangspunten van het detailhandelsbeleid van de 
provincie Noord-Brabant zijn opgenomen in de notitie 
Werk aan de winkel in de regio: Naar een regionale 
aanpak ter versterking van de detailhandelsstructuur 
in Noord-Brabant. De provincie acht het van groot 
belang dat er op regionale schaal een gedeeld en 
breed gedragen beeld bestaat over wat een vitale, 
toekomstbestendige detailhandelsstructuur inhoudt. 
Dat wordt vastgelegd in regionale detailhandelsvisies.
Het maken van regionale afspraken over 
detailhandelsontwikkelingen ziet de provincie als een 
belangrijke schakel in een voortdurend proces om in 
(sub)regionaal verband de trends en ontwikkelingen in 
de detailhandelssector nauwgezet te volgen. 

Uitgangspunten voor regionale detailhandelsvisies
Voor de uitwerking van de regionale detailhandelsvisies 
zijn de volgende uitgangspunten van belang: 
-  streef naar concentratie van detailhandel en voorkom 

verspreide bewinkeling;
-  scherp de toepassing van de ‘ladder voor duurzame 

verstedelijking’ aan door detailhandelsontwikkelingen 
in of aansluitend aan bestaande winkelgebieden te 
accommoderen;

-  wees terughoudend met perifere 
detailhandelsontwikkelingen (zowel wat uitbreiding als 
branchering betreft); 

- voeg per saldo géén extra winkelmeters toe;
-  benoem perspectiefrijke en perspectiefarme 

winkelgebieden; 
-  investeer in perspectiefrijke gebieden en bied 

alternatieven voor perspectiefarme gebieden;
-  speel in op de ruimtelijke effecten van 

internetwinkelen: bestem showrooms of afhaalpunten 
van internetwinkels zo veel mogelijk in of aansluitend 
aan winkelgebieden (geen showrooms buiten 
bestaande winkelgebieden);

- bied ruimte aan innovatieve concepten;
-  verbind nieuwe ontwikkelingen met (de effecten op) de 

bestaande detailhandelsstructuur;
-  laat detailhandelsinitiatieven aansluiten bij de 

specifieke kwaliteit en uniciteit (het DNA) en de 
ambities van de regio;

-  betrek marktpartijen, kennisinstellingen en 
centrummanagement bij de opstelling van regionale 
detailhandelsvisies en de vormgeving van nieuwe 
detailhandelsontwikkelingen. 

Regionaal beleid
In 2009 is door de samenwerkende gemeenten 
in de regio West-Brabant de Visie op de 
detailhandelsstructuur 2009-2020 (inclusief 
convenant) opgesteld. Dat convenant is primair 
gericht op een betere regionale afstemming van 
detailhandelsinitiatieven met een bovenlokale reikwijdte. 
Het doel van deze afspraken is vooral het voorkomen 
van structuurverstorende detailhandelsinitiatieven. Het 
uitgangspunt was een sterke gemeentelijke autonomie, 
maar waar nodig wel regionale afstemming. De rol van 
de daarvoor samengestelde retailcommissie is hierbij 
voornamelijk toetsend. Waarschijnlijk als gevolg van 
onder meer de economische crisis is er in de afgelopen 
periode echter geen sprake geweest van nieuwe 
bovenlokale initiatieven die gemeld hadden moeten 
worden. 
Lokaal beleid
De detailhandelsnota van de gemeente Roosendaal 
dateert uit december 2007 en is het afwegingskader 
voor het detailhandelsbeleid in de gemeente. 
De beleidsstandpunten voor de binnenstad zijn 
samengevat:
-  versterking functionele structuur door schaalvergroting 

en verplaatsing van gevestigde aanbieders en 
door het aantrekken van nieuwe en ontbrekende 
winkelformules;

-  streven naar een mix van grootschalig en kleinschalig 
aanbod in duidelijk geprofileerde deelgebieden. Verder 
uitbouwen multifunctionaliteit binnenstad;

-  vernieuwing en eventuele schaalsprong van branches 
als sport en spel en bruin- en witgoed primair in de 
binnenstad;

-  versterken ruimtelijke structuur is de essentie van de 
opgave. Circuitvorming bevorderen door sturing op de 
juiste ontwikkelingen op de juiste plaats. Spreiding van 
de ontwikkelingskansen;

-  kwaliteitsslag binnenstad in de breedte uitbouwen 
(openbare ruimte, gevelkwaliteit, bereikbaarheid, 
parkeren, enzovoort).



20

Structuurvisie 2025 (vastgesteld op 13 maart 2013)
De structuurvisie hanteert twee beleidsuitgangspunten: 
-  een duurzame ontwikkeling van een compact, 

compleet en verbonden Roosendaal; 
-  een haalbare en betaalbare locale ruimtelijke 

ontwikkeling. 

De duurzame ontwikkeling van een compacte, 
complete en verbonden stad leidt tot fundamentele 
keuzes: 
-  bouwen binnen de stedelijke contouren van de stad 

om zo bestaande infrastructuren optimaal te benutten; 
-  zuinig/duurzaam ruimtegebruik, waarbij efficiënt 

gebruik en hergebruik van bestaande ruimte en 
bebouwing het uitgangspunt is; 

- gebruik maken van de kwaliteit van de locatie; 
-  leefbaarheid van wijken en dorpen waarborgen door 

behoud en versterking van collectieve openbare 
ruimte, het behouden van de groen-blauwe structuren 
en het wegnemen van infrastructurele barrières i.c. het 
uitplaatsen van de A58 en het goederenvervoer per 
spoor naar buiten het stedelijk gebied; 

-  de kwaliteit van de locatie is mede bepalend voor de 
ontwikkelingsmogelijkheden; 

-  groen-blauwe hoofdstructuren in het stedelijk gebied 
behouden als verbinding met het buitengebied; 

-  (regionaal) ruimte creëren voor speerpunten/
topsectoren van economisch beleid; 

-  het optimaliseren van infrastructurele verbindingen 

en het beter benutten van de multimodale 
ontsluitingsmogelijkheden (weg, water, spoor, buis) 
van Roosendaal; 

-  het benutten van de strategische ligging van 
Roosendaal en West-Brabant in de Vlaams-
Nederlandse Delta; 

-  bijdragen aan sociale veiligheid door integratie van dit 
beleidsveld in het ruimtelijk ontwerp van gebouwen en 
openbare ruimte. 

De haalbare en betaalbare locale ruimtelijke 
ontwikkeling wordt ondersteund door de volgende 
keuzes: 
-  niet meer programma’s in ontwikkeling nemen dan de 

markt kan opnemen; 
-  economische druk op de markt genereren door 

voorzichtig te programmeren; 
-  eerst bestaande programma’s benutten en pas 

daarna aan nieuwe beginnen. Nieuwe ontwikkelingen 
van kantoren en winkels voorlopig bevriezen; 

- flexibel en kleinschalig programmeren en faseren; 
-  intensiveren en beter benutten van de bestaande 

voorraad van stedelijke functies (woningen, 
bedrijventerreinen, kantoren, maatschappelijk 
vastgoed). Toepassen van de SER-
duurzaamheidsladder bij ruimtelijke ontwikkelingen;

-  uitnodigen, samenwerken en regisseren in plaats 
van voorschrijven. Verruim de mogelijkheden van 
bestemmingsplannen (plan vooruit). 

Integratiekaart Structuurvisie 2025
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2.3 Roosendaal in ontwikkeling

De gemeente Roosendaal verandert rigoureus van 
koers. In 2020 moet de gemeentelijke organisatie 
op een andere manier werken en afgeslankt zijn. De 
gemeente als dienaar van de verzorgingsstaat waarbij 
inwonersparticipatie niet altijd vanzelfsprekend is, 
is een achterhaalde vorm. De inwoners gaan veel 
meer meedoen. Niet de gemeente bepaalt wat goed 
is, de inwoners weten zelf goed wat zij willen. Het tij 
keert richting vraaggestuurd werken en meebewegen 
met ontwikkelingen en trends in de samenleving. De 
gemeente laat steeds meer zaken over aan inwoners, 
verenigingen, ondernemers en instellingen.  
Daartoe moet de gemeente als organisatie zich 
anders gaan gedragen, en zo kan zij kleiner 
worden. Het ontstane netwerk met nieuwe 
samenwerkingsverbanden houdt anno 2020 de 
gemeente Roosendaal draaiende.
 
Enkele kernpunten uit de visie 2020 zijn:
-  de overheid treedt naar de achtergrond en is slechts 

één van de vele partijen;
-  de betekenis van de gemeente als lokale organisatie 

wordt kleiner en flexibeler;
-  maatwerk en doeldenken in plaats van regeldenken;
-  samenwerking in een netwerksamenleving tussen 

inwoners, ondernemers, onderwijs, instellingen, 
verenigingen en overheid;

-  stimuleren zelfredzaamheid, verbinden van belangen 
en koppelen van belanghebbenden.

Een gemeente die faciliteert en investeert.

Om de doelstelling te halen, zal de organisatie in 
omvang en werkwijze moeten veranderen.  
De processen worden geoptimaliseerd en personeel 
wordt flexibeler inzetbaar en voorbereid op de andere 
rol van de overheid. Ook de aansturing en inrichting 
van de organisatie veranderen. Taken die niet meer 
tot de eerste verantwoordelijkheid behoren of niet 
meer passen bij de nieuwe rol van de overheid worden 
geschrapt. Er zal minder beleid worden gemaakt 
en zeer kritisch gekeken worden of regels wel echt 
nodig zijn. Het uitgangspunt is meer vertrouwen, 
samenwerking en minder regelgeving. Inwoners en 
organisaties krijgen meer eigen verantwoordelijkheid; 
daarvoor is vertrouwen nodig. Samen ontwikkelen, 
transformeren naar een kleine slagvaardige overheid 
die slim en flexibel georganiseerd is, vergt het uiterste 
aan kennis, deskundigheid en loyaliteit van de 
organisatie. Van medewerkers wordt verwacht dat 
zij een andere rol aannemen richting de inwoner. De 
gemeente Roosendaal investeert daarom in opleiding, 
competenties, houding en gedrag van management en 
medewerkers.

2.4 Handen en voeten 

Programmateam Hart voor de Binnenstad heeft vrijwel 
alle bovenstaande beleidsvoornemens en wensen 
hangen en voeten gegeven. 
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3.1 Positionering

Roosendaal is gelegen in de West-Brabantse 
overgangszone tussen zand en klei. Roosendaal 
en Bergen op Zoom vormen de stedelijke polen 
binnen dit groen-blauwe raamwerk. De versteende 
binnenstad van Roosendaal sluit echter op het 
eerste gezicht niet aan op de potentie van dit 
landschap. Met Bergen op Zoom vormt Roosendaal 
de westelijke pool van de Brabantse stedenrij. 
Dit geeft de mogelijkheid tot onderscheidend 
vermogen.   

West-Brabant ligt centraal in de Rijn-Schelde Delta. 
Het vormt een logistiek knooppunt, zowel op het spoor 
als op de weg. Ook hierin schuilen kansen: als cross-
over tussen Antwerpen en Rotterdam. De logistieke 
positie (ligging bij A58 en A17) is door Roosendaal volop 
benut. De doortrekking van de A4 tussen Bergen op 
Zoom en Rotterdam betekent een verandering van het 
krachtenveld. Juist nu moet Roosendaal hierop inhaken 
door in te zetten op de ontwikkeling van een regionale 
logistieke corridor. Hiervoor heeft Roosendaal veel meer 
in huis dan vaak wordt gedacht. 
Roosendaal telt 77.000 inwoners. De stad heeft een open 
karakter, wat terugkomt in de structuur en de kenmerken 
van de bevolking. 

De verdeelde binnenstad3
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Roosendaal is geen historische vestingstad en kende 
haar grootste groei na de Tweede Wereldoorlog. 
Bij die groei zijn keuzes vaak gemaakt op basis van 
pragmatisme. Vandaar dat Roosendaal in tegenstelling 
tot vestingsteden als Breda en Bergen op Zoom een 
historische structuur van beperkte omvang heeft.
Tot eind jaren tachtig had Roosendaal een sterke 
regionale functie, ook op winkelgebied. Nadien werd 
deze meer en meer aangetast door ontwikkelingen 
elders in de regio (Breda, Etten-Leur, Bergen op Zoom). 
Het verlies aan regionale binding van consumenten 
leidde tot lagere bezoekersaantallen en een groeiende 
leegstand. De opkomst van digitale verkoopprocessen 
versterkt deze tendens nog eens. Het lukt Roosendaal 
bovendien niet meer om zich duidelijk te profileren als 
winkelstad. 
De Roosendaler is niet gewend zich op de borst te 
kloppen. Er is geen sterk gedeelde identiteit, dus 
die wordt nauwelijks trots uitgedragen. Maar: er is 
voldoende potentieel om Roosendaal opnieuw op de 
kaart te zetten. 

3.2 De probleemkaart:  
het verdeelde hart

Het pragmatisme dat de historische groei van de gehele 
stad kenmerkt, geldt bij uitstek voor de binnenstad. 
Tot in de jaren vijftig bestond de binnenstad vooral uit 
de Markt, waar enkele historische linten (vooral oost-
west gericht) op uitkwamen. Ook de Markt zelf valt te 
karakteriseren als een ‘verwijde’ lintbebouwing omlijst 
door bebouwing van hoge (historische) kwaliteit.  
Eind jaren vijftig begon in de hele maatschappij een 
bijna ongebreidelde groei, ook in Roosendaal. Omdat 
er geen omsloten historisch centrum was, waren 
daartoe grote mogelijkheden. De groei vond niet in 
de historische kern plaats, maar  er pal tegenaan. 
De Nieuwe Markt werd aangelegd, er werd een 
nieuw V&D-warenhuis gebouwd. Er ontstonden 
twee werelden, die niet met elkaar samenhingen en 
nauwelijks met elkaar werden verbonden. De breuklijn 
liep net ten zuiden van de bebouwing van de Markt 
en de Raadhuisstraat. De uitbreidende stad was 
net als de oude stad oost-west gericht. Een nieuwe 
breuk ontstond eind jaren zestig bij de aanleg van de 
Roselaar, toen nog een onoverdekt winkelcentrum.  
De Roselaar werd noord-zuid gericht en lag nog 
verder van de oude kern. De aanhechting van de 
Roselaar ter hoogte van V&D aan de Nieuwe Markt was 
bovendien relatief smal. Hier ontstond als vanzelf het 
‘superknooppunt van Roosendaal. 

Positionering regionaal
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PROBLEEMKAART
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Dit droeg niet bij aan een logische ‘leesbaarheid’ van 
de gehele binnenstad. Het kernwinkelgebied werd 
langgerekt, reikte van de Molenstraat over de Markt en 
Nieuwe Markt tot de zuidelijke punt van de Roselaar. 

De winkeloppervlakte werd binnen dertig jaar meer 
dan verdrievoudigd. Dit betekende in vele opzichten 
een karakterverandering. De historisch geleidelijk 
en organisch gegroeide opbouw werd doorbroken. 
Van oudsher woonde de ondernemer boven zijn 
bedrijf aan de historische linten. Door de komst van 
grootwinkelbedrijven rond de Nieuwe Markt veranderde 
het karakter van de bedrijvigheid fundamenteel. 
De directe relatie tussen bedrijf en wonen werd 
doorbroken. De nieuwe stad gaf ruimte, licht, lucht 
en ging uit van auto-bereikbaarheid inclusief parkeren 
voor de deur. De Nieuwe Markt en Mill Hill werden 
belangrijke parkeerpleinen. Roosendaal was in de jaren 
zeventig booming. Daarbij concentreerden de grote 
landelijke ketens zich rond de Nieuwe Markt en de 
Roselaar, terwijl de kleinschaliger traditionele winkels – 
gevestigd aan de linten en de Markt – ook een bloeiend 
bestaan kenden.

De jaren tachtig
In de jaren tachtig werd de Roselaar herontwikkeld. De 
vernieuwde overdekte ‘winkelmall’ met parkeergarage 
viel zelfs internationaal in de prijzen. Op de Nieuwe 
Markt kende de warenmarkt haar bloeitijd. Achter 
de Sint Jan verrees de nieuwbouw van schouwburg 
De Kring. De breuklijn tussen de oude en de nieuwe 
stad bleef echter onaangetast. Ook de aanleg van de 
Passage tussen de Nieuwe Markt en Raadhuisstraat 
bracht hierin weinig verandering. Het gebied Tussen 
de Markten bleef een ongedefinieerde restruimte. In de 
loop van de jaren tachtig vlakte de groei langzamerhand 
af. De traditionele detailhandel kreeg het steeds 
moeilijker. Langzamerhand verschoof het zwaartepunt 
van het langgerekte winkelgebied naar de nieuwe stad. 
De grootste kantoorlocatie van de gemeente (toen 
gevestigd in het huidige Parrotia) werd verlaten met de 
bouw van het Stadskantoor aan het Stadserf.

De jaren negentig
In de jaren negentig nam de weerstand tegen 
maaiveldparkeren toe. Daardoor werd de Nieuwe 
Markt toenemend ervaren als onaantrekkelijk. Een 
tweede parkeergarage werd gebouwd bij het nieuwe 
winkelcomplex de Biggelaar. Met de bouw van kiosken 
op de Nieuwe Markt ontstond het Roselaarplein.  
Er kwam een nieuw busstation aan de HGD-straat. 
Aan de randen van de Roselaar en bij V&D werd 
nieuwe winkelruimte gecreëerd. Het resultaat van 
deze verdichting leidde eerder tot ‘verstikking’ dan bij 
te dragen aan een betere structuur. De grote trekkers 
lagen zo dichtbij elkaar, dat de loopstromen meer 
en meer geconcentreerd werden. Het Mill Hill-terrein 
kreeg zijn bebouwing en een parkeergarage met de 
ontsluiting aan de ‘achterzijde’.  
 

Het gebied tussen Sint Jan, Tongerlohuys en 
schouwburg De Kring werd ingericht als Tongerloplein. 

De nieuwe eeuw
In de jaren na 2000 ging de Nieuwe Markt volledig op 
de schop. Het parkeren verdween onder de grond, 
waardoor er bovengronds nieuwe ontwikkelingen 
mogelijk waren: het nieuwe paviljoen moest helpen 
om verdere geleding aan te brengen in de grote lege 
ruimte. Na een grote brand op de locatie van Blokker 
werd De Markant gebouwd, een woontoren met 
winkels in de plint. De Passage werd met een forse 
investering omgetoverd in een fonkelend winkelparadijs 
in Venetiaanse stijl. Maar de breuklijn tussen de oude 
en de nieuwe stad bleef. De door velen gewenste 
ontwikkeling van Tussen de Markten strandde op 
verschillende tegenstellingen.
De Markt verloor in de loop van de tijd zelfstandige 
functies. De traditionele winkels kwamen zoals elders 
in de stad onder druk te staan. De Markt ontwikkelde 
zich – vooral aan de noordzijde – steeds meer als 
vestigingsplaats voor horeca. Aan de zuidzijde was – 
en is – de voeding van het plein gebrekkig, door de 
problematische aansluiting op Tussen de Markten en 
de onaantrekkelijke Dr. Brabersstraat. Aan de westzijde 
strandt de Markt op de drukke Stationsstraat en de 
Kade. Door auto- en spoorverkeer is deze verbinding 
gebrekkig. Ook de historische linten in het oosten 
(Raadhuisstraat en Molenstraat) hebben het al jaren 
moeilijk. Deze linten dreigen ‘op te drogen’. Leegstand 
en verpaupering hebben hun tol geëist. Al met al is 
de natuurlijke positie van de Markt als drager van de 
binnenstad ernstig verzwakt. Op zich is historische 
bebouwing stedenbouwkundig prachtig, maar enkele 
architectonische ingrepen uit de jaren tachtig hebben 
ongelukkig uitgepakt. Achter de historische façades is 
de achteruitgang voelbaar. 
Anno 2014 is de binnenstad nog altijd verdeeld door 
de breuklijn. Het winkelaanbod is compleet, maar 
hoofdzakelijk gericht op de lokale markt en zeer 
verspreid. Voor mensen die de stad niet kennen is het 
een lappendeken. Door de economische teruggang en 
de opkomst van internet is ook de leegstand gegroeid 
(tot maar liefst 19%, oftewel 14.000m2) en die is door 
de uitgebreidheid van het winkelgebied bovendien extra 
opvallend. Het aantal bezoekers is in Roosendaal de 
afgelopen jaren gedaald van 170.000 naar 150.000 
per week. De grootwinkelbedrijven in de nieuwe 
stad hebben meer mogelijkheden om zich aan te 
passen aan de nieuwe ontwikkelingen. De traditionele 
particuliere ondernemers daarentegen verliezen steeds 
meer terrein. Velen van hen zijn nog altijd gevestigd aan 
de historische linten. 
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3.3. Marktruimte

Huidige situatie1: Kwantitatieve analyse
Het totale binnenstedelijke programma van Roosendaal 
manifesteert zich grofweg in twee verschillende zones:
•  Binnen de ‘nieuwe’ centrumring ; hier bevindt zich het 

zogenaamde kernwinkelapparaat
•  Buiten ‘nieuwe’ centrumring maar binnen de 

bestaande stadsring; enkele uitlopers en verspreide 
winkels en overige functies

 
Kijkend naar enkele karakteristieken van de huidige 
binnenstad kunnen de volgende conclusies worden 
getrokken:

•  Aantal publieksfuncties (584 in totaal): bijna één 
derde van alle vestigingen van deze functies (winkels, 
horeca, diensten, leisure) ligt buiten de centrumring. 
Hoewel er in totaliteit sprake is van een gevarieerd 
programma verzwakt dit toch de commerciële kracht 
van de binnenstad als totaal, maar vooral van het 
kernwinkelapparaat.

•  Spreiding detailhandel: in aantal vestigingen is de 
winkelfunctie (270 vestigingen in de totale binnenstad) 
grotendeels binnen de centrumring gevestigd (80%). 
Toch is een op de vijf vestigingen dus niet in het 
feitelijke kernwinkelapparaat gevestigd.

•  Spreiding winkeloppervlak: van het totaal 
beschikbare metrage winkelvloeroppervlak in de 
binnenstad (74.800 m2 w.v.o.) is slechts 77% te 

vinden binnen de centrumring. Een fors aandeel 
manifesteert zich dus op plekken die in de beleving 
van de bezoekers niet tot het kernwinkelapparaat 
behoren. Dit leidt tot ‘verwatering’ van broodnodige 
loopstromen/passantenintensiteiten.

•  Branchering: De verdeling van de branchering totaal 
komt redelijk overeen met het beeld van benchmark 
steden (bron: Handboek Locatus). Branches met een 
(fors) aandeel vestigingen buiten de centrumring zijn: 
Levensmiddelen, Huishoudelijke en Luxe artikelen, 
Plant & Dier, Auto & Fiets, Doe-het-zelf en Wonen. 

•  Leegstand: momenteel staat er in de totale 
binnenstad bijna 14.000 m2 w.v.o. leeg en dat is 
zeer hoog te noemen (bijna 19% van het totaal 
beschikbare metrage). Van de totale leegstaande 
oppervlakte is bijna 10.000 m2 w.v.o. binnen de 
centrumring te vinden (71%). Van alle leegstaande 
units (86) is 44% buiten de centrumring te vinden. 
Een geaccepteerde (frictie)leegstand bedraagt circa 3 
tot 5% en dat zou in Roosendaal dus rond de 3.000 
m2 w.v.o. zijn. Door de economische crisis is er in 
veel winkelgebieden sprake van langdurige leegstand 
en die zorgt er voor dat er gemiddeld 4% extra leeg 
staat in de binnensteden. Grofweg vertaald naar 
de Roosendaalse situatie zou dat een acceptabele 
leegstand opleveren van rond de 6.000 m2 w.v.o. 
Met 14.000 m2 w.v.o. leegstand mag geconcludeerd 
worden dat Roosendaal met een fors hogere 
langdurige en zelfs structurele leegstand te maken 
heeft. Bij het onderdeel ‘Toekomstige marktruimte’ 
komt dit nog terug.

1  Ten behoeve van deze analyse is gebruik gemaakt van het bestand van Locatus (selectie 2013, opnamedatum tailhandelsvestigingen is in het bestand een 
metrage opgenomen, voor overige publieksfuncties niet. De detailhandelsoppervlakte is opgenomen als winkelvloeroppervlakte (w.v.o.) en dat is het ‘voor 
publiek toegankelijke deel’ van de winkels. 
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In onderstaande tabel is de aanbodsituatie samengevat.

Op basis van een realistische en nuchtere beoordeling 
van de marktsituatie bestaat het vermoeden dat 
Roosendaal in haar binnenstad een overmaat aan 
vierkante meters detailhandel heeft. Dit is in zekere 
zin logisch als naar de ontwikkeling van de regionale 
winkelmarkt en dus de koopstromen wordt gekeken. 
Die worden namelijk sterk beïnvloedt door de 
binnensteden van Bergen op Zoom, Breda en ook 
Etten-Leur. Dit zorgt voor een nadrukkelijke inperking 
van het primaire verzorgingsgebied van de binnenstad; 
grofweg de gemeente Roosendaal.

In de afgelopen periode hebben de steden in de 
zogenaamde West-Brabantse stedenrij zich versterkt 
en dat is ten koste gegaan van de (regionale) 
marktpositionering van Roosendaal. Concreet betekent 
dit dat voor regionale consumenten, maar zeker 
ook lokale (Roosendaalse) consumenten de andere 
binnensteden van deze West-Brabantse stedenrij 
steeds vaker een aantrekkelijker alternatief vonden 
voor een (koop)trip. De binnenstad van Roosendaal 
biedt ten opzichte van deze binnensteden minder. Het 
gevolg hiervan is het teruglopende bezoekersaantal 
en daarmee staat het economisch functioneren onder 
steeds verder onder druk.

Huidige situatie: kwalitatieve analyse
Welke onderdelen bepalen nu het kwalitatieve oordeel 
over de binnenstad: 

•  Opvallend is dat een groot deel van de binnenstad 
neigt naar een hoge mate van monofunctionaliteit. 
De afwisseling tussen verschillende functies (retail, 
horeca, cultuur, diensten e.d.) is op het niveau van 
de verschillende deelgebieden van de binnenstad 
beperkt. 

•  De voornaamste en bekende (retail-)trekkers zitten 
geconcentreerd in het zuidwestelijke deel van de 
binnenstad. Deze ‘trekkers-op-een-kluitje’ dragen bij 
aan een sterk verwaterende passantenintensiteit in 
omringende deelgebieden waardoor eigen de rest van 
de binnenstad te weinig van deze trekkers profiteert.

•  Er is sprake van een hoog ‘middle-of-the-road’ 
gehalte in het grootste deel van de binnenstad 
(beperkt onderscheidend vermogen). Er zijn maar 
enkele kleinere onderdelen te vinden die daadwerkelijk 
bijdragen aan het onderscheidend vermogen. 

•  De verblijfskwaliteit is op verschillende wijzen te 
beoordelen: enerzijds de mate van comfort en 
anderzijds de aantrekkelijkheid van het publiek 
domein. Diverse delen van de binnenstad springen 
op beide aspecten er in negatieve zin uit. Toch is een 
groot deel van de binnenstad qua verblijfskwaliteit niet 
onaardig. De versnippering zorgt er echter voor dat 
het nauwelijks zo wordt ervaren.

•  Qua avondfuncties stelt de binnenstad van 
Roosendaal eigenlijk niet zoveel voor. Er is een 
concentratiegebied (rondom Bloemenmarkt en 
Tongerloplein) dat wel de nodige avondfuncties 
herbergt (met name horeca). Voor de rest van de 
binnenstad geldt dat er eigenlijke sprake is van een 
doodse bedoening naar sluitingstijd van de winkels.

De grote mate van versnippering is de achilleshiel van 
de Roosendaalse binnenstad. De binnenstad zit ‘te 
ruim in z’n jas’. Daarnaast is de ‘leesbaarheid’ gering 
vanwege ontbrekende of gebrekkige winkelcircuits. 
Hierdoor is de zogenaamde doorbloeding van diverse 
delen van de binnenstad onvoldoende en soms zelfs 
ondermaats (zie onderzoek naar passantenintensiteiten 
door Locatus). Kortom, het binnenstedelijke systeem 
werkt daardoor niet naar behoren. Het (dreigend) 
afsterven van diverse straatdelen is het gevolg met 
leegstand en verpaupering als zichtbaar resultaat. 

Wat gebeurt er als we niets zouden doen?
In de winkelmarkt is er op dit moment een aantal trends 
en ontwikkelingen die de hiervoor beschreven situatie 
van de binnenstad kunnen doen verslechteren.  
De belangrijkste zijn:

•  Natuurlijk heeft dat met internet te maken, niet alleen 
de dreiging van stijgende verkopen via internet maar 
vooral het missen van de kansen welke internet 
voor fysieke winkelplekken te bieden heeft. Als het 
zogenaamde ‘smart retail’ (combinatie online en 
offline tot oneline) onvoldoende wordt omarmd dat 
zullen de overlevingskansen van veel ondernemingen 
geminimaliseerd worden. 

Beschikbaar 
metrage 
detailhandel 
(in m2 w.v.o.)

Waarvan 
daadwerkelijk 
detailhandel
(in m2 w.v.o.)

Waarvan 
leegstand
(in m2 w.v.o.) 

Binnen 
centrumring 57.636 47.711 9.925

Buiten 
centrumring 17.160 13.105 4.055

Totaal 74.796 60.816 13.980

Verzorgingsgebied
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•  Daarnaast zijn er grote veranderingen waarneembaar 
in het gedrag van consumenten. Zij wensen beleving 
in winkels, maar ook door evenementen in het 
openbaar gebied, hoge verblijfskwaliteit en variatie 
in aanbod (wat men verwacht aangevuld met dat 
wat verrast). De binnenstad van Roosendaal weet 
dit momenteel onvoldoende te bieden, en dus laten 
(potentiele) bezoekers het gebied gemakkelijk links 
liggen met nog lagere bezoekersaantallen als gevolg. 

•  De ontwikkelingen elders gaan wel door. In Breda 
zal de binnenstad zich nog verder versterken 
(herontwikkeling van de Barones en ontwikkeling van 
Achter de Lange Stallen). Maar ook in Roosendaal 
wordt Rosada uitgebreid (grofweg een verdubbeling). 
Als de binnenstad geen passend antwoord formuleert 
op deze ontwikkeling dan verliest het – onnodig - nog 
meer koopkracht (de afvloeiing van koopkracht neemt 
verder toe). 

•  Het goede ondernemerschap zal zich steeds minder 
thuis voelen en wegtrekken omdat de cruciale 
randvoorwaarden voor een modern vestigingsklimaat 
niet goed worden ingevuld.

Als deze ontwikkelingen worden opgeteld bij de 
conclusies op basis van de kwalitatieve en kwantitatieve 
analyses (te weinig onderscheidend vermogen, te 
versnipperd en te groot) dan is gevaar erg groot dat de 
binnenstad versneld in een negatieve spiraal terecht 
komt waaruit het zich vervolgens moeilijk kan losmaken. 
Niets doen is feitelijk geen optie!

3.4. Toekomstige marktruimte
Een robuuste strategie voor de toekomst van de 
binnenstad begint met het bepalen van een redelijke 
(toekomstige) omvang van de detailhandelsfunctie. De 
detailhandel is immers de belangrijkste economische 
drager. Om deze rol goed te kunnen vervullen 
moet er wel sprake zijn van een balans tussen de 
aanwezige koopkracht en de hoeveelheid winkelruimte. 
Distributieplanologisch onderzoek (DPO) is de meest 
gebruikte manier om de marktsituatie voor detailhandel 
in een winkelgebied te kwantificeren. Het gaat uit van 
een theoretische confrontatie tussen vraag naar en 
aanbod in de detailhandel, waarbij gestreefd wordt naar 
marktevenwicht.
De vraagzijde bestaat uit het aantal consumenten dat 
tot het marktgebied van een winkelgebied mag worden 
gerekend. De aanbodzijde bestaat uit het bestaande 
metrage winkels (binnen verschillende branches) in het 
betreffende winkelgebied.

Er is een indicatieve DPO-analyse uitgevoerd voor 
de binnenstad van Roosendaal. Daarbij is gebruik 
gemaakt van relevante kengetallen. Centraal staat de 
vraag: ‘Wat kan de markt aan?’ oftewel: wat is een 
haalbare omvang van het detailhandelsvolume voor 
de totale binnenstad in 2020? Er wordt gekozen voor 
een moment in de toekomst, omdat ontwikkelingen en 
maatregelen qua detailhandel pas op langere termijn 
geëffectueerd kunnen worden. Er wordt gerekend 
volgens een behoudend scenario, met andere woorden: 
er wordt met realistische aannames gerekend.

Het Roosendaalse kernwinkelgebied zou in 2020 op 
basis van deze uitgangspunten uit  64.500 m2 w.v.o. 
geschikt voor detailhandel kunnen bestaan. Hierin is 
opgenomen: ca. 2.500 m2 w.v.o. ten behoeve van 
frictieleegstand, noodzakelijk om de altijd aanwezige 
dynamiek te accommoderen. 
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Een binnenstad met één hart 4
Maar dat is een te gemakkelijke verklaring en hooguit 
slechts ten dele waar. De inertie waarmee aan de 
aanbodkant wordt gereageerd of geanticipeerd is veel 
wezenlijker. Er zijn tal van voorbeelden te noemen van 
grotere en kleinere ondernemingen die in de afgelopen 
periode de boot hebben gemist, of in ieder geval te laat 
zijn ingestapt. Daarbij wordt de binnenstad vaak nog te 
exclusief als winkelplek gezien, waardoor de stand van 
zaken in de stad beoordeeld wordt door enkel naar de 
detailhandel te kijken. Maar de detailhandel is slechts 
een onderdeel van de totale functiemix. In het (recente) 
verleden was het aandeel van de detailhandel inderdaad 
dominant, maar dit zal omwille van de genoemde 
dynamiek gaan verschuiven ten gunste van allerlei andere 
functies. Er zullen juist nieuwe functies ontstaan. De 
vernieuwing komt – in ieder geval de komende periode 
– niet uit de detailhandel. Denk hierbij wel aan diverse 
vormen van persoonlijke dienstverlening en ambachtelijke 
functies (ontwerp en productie, zoals 3D-printen). Dit 
zijn dan moderne versies van functies die nog steeds 
passen bij die eeuwenoude metafoor van de marktplaats 
als ontmoetingsplek voor vraag en aanbod. Diversiteit zal 
meer dan ooit de vitaliteit van de binnensteden bepalen. 

Een rondgang langs een aantal steden in dezelfde 
categorie als Roosendaal leert dat deze met betrekking tot 
hun centrumgebieden met dezelfde problemen en vragen 
worstelen. In Roosendaal komen de problemen ook nog 
eens expliciet tot uiting in de gemeten parkeerbezetting. 
In Roosendaal gaat het zelfs slechter dan het landelijk 
gemiddelde en ten opzichte van de steden van 
vergelijkbare omvang. Dit gegeven benadrukt nogmaals 
de urgentie om de vitaliteit van de binnenstad van 
Roosendaal te vergroten. In alle gevallen houdt inderdaad 
de – soms omvangrijke – leegstand de gemoederen flink 
bezig. Opvallend is dat de fase van constateren inmiddels 
voorbij is. Men durft nu daadwerkelijk onder ogen te zien 
dat er in de binnenstad een uitsortering plaatsvindt van 
kansrijke en kansarme plekken, en dat er daardoor pijnlijke 
keuzes moeten worden gemaakt. Deze ‘uitsortering’ 
vindt overigens ook tussen steden onderling plaats. De 
concurrentie valt steeds meer ten voordele uit van grote(re) 
bevolkingsconcentraties, zowel nationaal als internationaal. 
Roosendaal zit wat betreft omvang in de gevarenzone.  
In een van de binnensteden wordt onder het motto 
‘sluiten en ruilen’ gewerkt aan het verkleinen van het 
winkelapparaat. Concentratie in plaats van groei. Het 
compacter maken van de binnenstad is een thema dat 
elders ook speelt. Men hanteert vrijwel in alle gevallen 
een drievoudige strategie. Ten eerste het behouden en 
versterken van de aantrekkingskracht, aangevuld met 
een consequent detailhandelsbeleid. Ten tweede het – al 
dan niet tijdelijk – oplossen van (langdurige) leegstand. 
En tot slot de actieve herinvulling c.q. transformatie van 
structurele leegstand. 

4.1 Achtergrond 

Na bovenstaande analyse van de huidige situatie 
wordt het tijd om te inventariseren waar de 
kansen liggen in de binnenstad, en welke visie 
daarbij past. Een en ander wordt verbeeld in de 
kansenkaart.

4.2 Functioneren van binnensteden in 
Nederland
De Nederlandse binnensteden zijn in de basis 
marktplaatsen waar vragers en aanbieders van diverse 
goederen en diensten elkaar in de meeste gevallen al 
eeuwenlang ontmoeten. Deze functie lijkt de afgelopen 
jaren stevig onder druk te staan. 
Van de diverse crises die aan de Nederlandse 
economie een stevige tik hebben uitgedeeld, merken 
de lokale marktplaatsen de gevolgen. Op zichzelf is 
dit een verschijnsel dat in een normale conjuncturele 
ontwikkeling zo nu en dan plaatsvindt; periodes van 
groei worden afgewisseld met periodes van krimp. 
Maar nu is er tegelijk met de forse economische krimp 
nog een trend: technologie is de belangrijkste drijver en 
internet de meest dominante communicatie-uiting. 
Onder invloed van deze trends verandert het gedrag 
van consumenten (de vragers) sneller dan iedereen 
gewend was. De ondernemers (de aanbieders) zijn 
in zekere zin verrast door de omvang en duur van de 
economische krimp. De meeste ondernemers hebben 
de dynamiek van het consumentengedrag onderschat. 
Beter gezegd: de meesten hebben nauwelijks of veel te 
laat gereageerd. Vooral dit gegeven zorgt momenteel 
voor het grootste probleem in de Nederlandse 
binnensteden: teruglopende bezoekersaantallen en 
leegstand. Dit komt ook tot uiting in het gebruik van 
parkeerplaatsen. Recent onderzoek2 naar de bezetting 
van parkeerplaatsen in binnensteden laat zien dat 
deze in de afgelopen 5 jaar met 14% is gedaald. 
Gemakshalve wordt dit toegeschreven aan de opkomst 
van het webwinkelen. 












Parkeeruren totaal

2  Spark i.s.m. Erasmus Universiteit Rotterdam.
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Dit betekent dat er wordt gewerkt vanuit een stevige 
en goed onderbouwde toekomstvisie (positionering) 
waarbij het aanpassingsvermogen van de binnenstad 
centraal staat en in de functiemix diversiteit wordt 
gehanteerd als succesfactor voor de vitaliteit op langere 
termijn. Concreet betekent dit dat de consument 
centraal wordt gesteld en dat hij/zij niet slechts een 
onderdeel in de logistieke keten is, maar juist de ‘spin 
in het web’ (zie afbeelding). Dit komt ook tot uiting in de 
wijze waarop de stad bereikbaar wordt gemaakt en het 
parkeren een onderdeel wordt van de beleving. Zowel 
qua vormgeving als qua dienstverlening en service. 
De ‘bedrijfskolom’ die wij kennen met de detailhandel in 
een centrale positie, is ingrijpend veranderd.
 
De dominantie van de retailer is vervangen door die van 
de consument en haar/zijn smartphone of tablet.  
De ‘vierkante consument’ eist: 
• Interactie (met producent, merk, retailer)
•  Oplossingen en geen problemen: wil zich comfortabel 

voelen
• Beleving en ontmoetingsplaatsen 
•  Dat haar/zijn lifestyle en merkenvoorkeuren bevestigd 

worden

De retailer, nu slechts één van de vele kanalen zijnde, 
moet zichzelf opnieuw uitvinden, zijn rol (gaan) 
waarmaken en (vooral) toegevoegde waarde leveren. 
Hij wordt van centrale aanbieder, degene die op 
basis van vraag ‘passend aanbod’ verzamelt in een 
‘ontmoetingsplaats’. De huidige ‘reguliere’ detailhandel 
maakt nu een veranderingsproces door, maar dat 
vergt tijd. De ‘echte’ vernieuwing zal wellicht eerder 
komen vanuit niet traditioneel ondernemerschap: vanuit 
creativiteit, innovatief denken en een achtergrond die 
voortkomt uit dienstverlening, ambacht, ontwerp/
design, etc. 

Oplossingen zijn bijvoorbeeld een actief 
verplaatsingsbeleid (ruilverkaveling), de markt (eigenaren 
en anderen) uitdagen om nieuwe vastgoedconcepten 
en functies te introduceren (ook vanuit het besef dat de 
detailhandel minder dominant wordt) en werken met 
een leegstandsverordening.

4.3 Ambitie en emotie: de consument 
centraal
De situatie in de binnenstad van Roosendaal is dus 
zeker niet uniek. Maar de uiting van de problemen is 
soms wel specifiek voor Roosendaal (bijvoorbeeld de 
bepaling van  kansrijke en kansarme locaties binnen de 
stad). De oplossingen komen eveneens deels overeen 
met de oplossingen die elders worden voorgesteld. 
Maar, Roosendaal gaat nu verder. Waar andere steden 
nog steeds voornamelijk op basis van ratio & functie 
redeneren, wenst Roosendaal in aanvulling daarop ook 
uit te gaan van ambitie & emotie. 

offline + online = oneline

Oude en nieuwe bedrijfskolom
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4.4 Compacter
De binnenstad moet compacter, kleiner in oppervlakte. 
De compactere stad wordt omgeven door een nieuwe 
centrumring. De hier geschetste aanpak concentreert 
zich op dit compacte centrumgebied, met inbegrip 
van het vrijkomende klooster Mariadal. De centrumring 
heeft onder meer als functie de bereikbaarheid van 
de binnenstad te bevorderen, voor auto én fiets, en 
de parkeergarages logischer toegankelijk te maken. 
De centrumring zal één rijrichting kennen en biedt 
daardoor voldoende ruimte voor behoud van trottoirs 
en parkeerplaatsen, extra groen (bomen), openbaar 
vervoer en gescheiden fietsverkeer in twee richtingen. 

Deze vorm van ondernemerschap creëert vernieuwend 
aanbod met groot onderscheidend vermogen. Beleving, 
ontmoeting en ambiance zijn centrale factoren voor 
aantrekkingskracht, samen met een steeds wijzigend – 
dus flexibel – aanbod. 
De ‘entertainende ondernemer’.  
  
Roosendaal is verder onderscheidend omdat het 
de eerste stad is die naast de fysieke (binnen)
stadsontwikkeling (ruimtelijke en programmatische 
ingrepen) ook de digitale (binnen)stadsontwikkeling 
ter hand neemt. De introductie van het Smart Retail 
City-concept is hier een voorbeeld van. De combinatie 
van de verschillende lagen (fysiek programma, wifi, 
urban cloud en dataservices) zorgt ervoor dat internet 
als grootste kans wordt omarmd. Roosendaal maakt 
immers geen onderscheid meer tussen offline en online, 
maar gaat uit van oneline. 

Door Smart Retail City Roosendaal wordt internet 
voor ondernemers in de binnenstad een eigentijdse en 
innovatieve toonbank. Het is aan ondernemers om die 
toonbank in hun onderneming de beste plek te geven 
en de mogelijkheden ervan maximaal te benutten. 
Wezenlijk voor succes is dat de rolverdeling tussen 
de private en publieke partijen fundamenteel moet 
veranderen. De markt neemt het voortouw, de overheid 
beperkt zich tot een faciliterende rol. Dat vergt wel een 
andere manier van organiseren. Het bestemmingsplan 
moet planologisch ruimte en flexibiliteit scheppen voor 
diversiteit aan functies. 

LEGENDA

Plangrens

Centrumring

Cultuurhistorische as

Groene trekker

Groene route

Verbinding buitengebied

Parken en tuinen

 

GROENKAART

Smart Retail City 

Profiel centrumring



33

P

P

P

P

LEGENDA

Plangrens

Centrumring

Parkeren

Cultureel kapitaal

Centrale drager

Tuinen en parken

Doorbloeding

Ster van Roosendaal

Kraamkamer

 

STROMENKAART

P

Stromenkaart



34

LEGENDA

Plangrens

Centrumring

Cultuurhistorische as

Groene trekker

Groene route

Verbinding buitengebied

Parken en tuinen

 

GROENKAART

Groenkaart



35

daarmee een aanwinst voor de binnenstad. Toch is de 
locatie van de Maandagmarkt allerminst gelukkig. De 
Maandagmarkt levert overlast op voor de omliggende 
bewoners en winkeliers, terwijl ondernemers uit de rest 
van Roosendaal juist geen meerwaarde hebben aan 
de locatie. En wanneer de marktkramen zijn opgeklapt, 
blijft de Nieuwe Markt de rest van de week een verlaten 
plein. Schaal en maat zijn te groot voor Roosendaal. 
Het plein lijkt van niemand.
Aan de westzijde is momenteel de meeste beweging, 
V&D en de Roselaar zijn daar de highlights. Maar 
tegelijkertijd dreigt juist daar verstikking. Het 
onderbrengen van het parkeren onder het plein heeft 
niet geleid tot verbetering. Het paviljoen is zorgvuldig 
vormgegeven, maar als functie nutteloos. Een 
logische verbinding met de ‘oude’ Markt ontbreekt. 
De noordwand functioneert goed tot matig. De 
zuidwand is vooral een ‘decorwand’, daarachter 
ligt geen functionele voeding. Aan de oostzijde 
belemmert de parkeeringang het goed functioneren op 
maaiveldniveau. De Nieuwe Markt zal functies in zichzelf 
moeten vinden en zo een eigen aantrekkingskracht 
moeten creëren. Op het plein is voldoende ruimte voor 
beleving. Toen het Flying Grass Carpet in november 
2013 landde op de Nieuwe Markt, bleek dat hier spel 
en plezier duidelijk te combineren zijn. Opeens bloeide 
het plein op. Deze input heeft het plein permanent 
nodig: groen, manifestaties, spelen – er is altijd iets te 
doen. En alles is mogelijk: bloemenmarkten, culturele 
manifestaties, tentoonstellingen en voorstellingen in 
samenwerking met het nieuwe cultuurhuis. Of theater, 
sportmanifestaties en activiteiten voor jeugd en 
jongeren. 

Differentiatie, functiemenging en diversiteit van alle 
functies is noodzakelijk voor blijvende vitaliteit. De 
breuklijn moet worden weggenomen, de oude en de 
nieuwe stad dienen fysiek en virtueel verbonden te 
worden. Daarbij worden verborgen (groene) schatten 
herontdekt en aangetaste, slechte stukken gerepareerd. 
Door het op innovatieve wijze integreren van de virtuele 
en de fysieke wereld krijgt de verbonden binnenstad 
als het ware nieuw DNA. Er worden nieuwe diensten 
aangeboden, van en tussen gebruikers, bezoekers, 
bewoners, ondernemers en overheid.

4.5 Breder product
De binnenstad heeft behoefte aan meer bezoekers, 
die bovendien langer blijven en meer besteden. Dat 
kan alleen met een ‘breder product’ dan nu het geval 
is. Hiervoor zal de (binnen)stad andere bezoekers met 
bredere bezoekmotieven moeten aantrekken. Dat vergt 
een breder aanbod inclusief vrijetijdsbesteding, horeca, 
cultuur, tentoonstellingen, evenementen. Roosendaal 
ontbeert nu groen en beleving. De binnenstad is een 
‘stenen bed’ in een zee van groen. Trek dit groen de 
stad (weer) in en maak van de binnenstad een groene 
oase. De kwaliteit van het groen in de stad moet 
opnieuw gewaardeerd en versterkt worden. Door meer 
groen toe te laten in versteende gebieden wordt de 
stad ‘verzacht’. Eén en ander begint allereerst bij de 
vergroening van de nieuwe centrumring. Bovendien 
worden stad en het omliggende groene land met 
grote landschappelijke waarde opnieuw met elkaar 
verbonden.

4.6 De Markt centraal 
De historische Markt wordt de drager van de 
ontwikkelingen en daarmee weer het centrum van 
de stad. De Sint Jan, het Oude Raadhuis en het 
Tongerloplein schragen deze dragende functie van 
de Markt. De kern van de stad komt weer te liggen 
op de Markt en omgeving. Vanaf de noordkant via 
het Emile van Loonpark en de Domineestraat richting 
Mariadal, vanaf de zuidzijde door de routing van de 
Roselaar, het Roselaarplein en herverkaveling van het 
blok tussen Nieuwe Markt en Markt. Hier wordt zowel 
een primaire (noord-zuid) relatie gelegd (herstel van 
het verleden) als de mogelijkheid geboden een oost-
west relatie te creëren tussen de Dr. Brabersstraat 
en de Passage, langs de ‘breuklijn’ tussen de oude 
en de nieuwe stad met pleinvorming op het snijpunt. 
Hierdoor ontstaat een nieuw, bijzonder binnenstedelijk 
stelsel van verbindingen, met de mogelijkheid de 
‘traditionele’ trekkers ruimte te bieden tot spreiding en 
ook tot presentatie aan de Markt. Zo kan een ruimtelijke 
structuur worden gemaakt die kwalitatief verrassend is 
en een interessant ‘dwaalmilieu’ oplevert.

4.7 Nieuwe Markt als kraamkamer 
De Maandagmarkt, een warenmarkt die sinds 1958 
op de Nieuwe Markt wordt gehouden, is een begrip in 
Roosendaal en omgeving. De wekelijkse trekpleister 
wordt door bezoekers hoog gewaardeerd en is 

Uitsnede voorkeurscenario Nieuwe Markt

Flying grass carpet
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Grootwinkelbedrijven adopteren een deel van het 
plein om hier te experimenteren, bijvoorbeeld door het 
inrichten van conceptstores, outletmanifestaties of pop-
upstores. Dan doet de Nieuwe Markt haar naam eer 
aan: als kraamkamer voor de nieuwe tijd. 
Organisatorisch wordt een en ander ondergebracht 
bij het nieuwe projectorganisatie- c.q. 
evenementenbureau, dat los staat van de gemeente. 
Met behulp van de sociale media wordt gezorgd voor 
verbinding en dwarsverbanden, ook in het kader van 
Smart Retail City. 
De zuidwand kan dienend worden aan de functies 
op de Nieuwe Markt. De Nieuwe Markt is de 
voedingsbodem voor ‘Verrassend Roosendaal’. Dit 
alles wordt gecombineerd met een vrolijke inrichting, 
waarbij groen en water een hoofdrol spelen. En voor 
de voetganger een betere toegankelijkheid tot de 
ondergrondse parkeergarage. 
Als de Nieuwe Markt op deze wijze nieuwe en frisse 
functionaliteit krijgt en daarnaast de verbinding met 
de oude stad wordt geoptimaliseerd, ontstaat er een 
verbonden binnenstad: de versterking is functioneel, 
ruimtelijk en virtueel. 
Deze nieuwe impulsen voor de Nieuwe Markt zijn 
alleen te realiseren als de wekelijkse warenmarkt 
wordt verplaatst. Uit de gesprekken met bewoners en 
ondernemers blijkt dat het veranderen van de Nieuwe 
Markt een van de grootste wensen is. Bewoners en 
ondernemers vragen om een heringerichte, groene 
markt, waar het fijn is om te verblijven. 
Vanuit die wens is de verplaatsing van de warenmarkt 
een urgente opgave. Met de verplaatsing is niet langer 
een open stenen ruimte voor de marktkramen vereist 
en komen nieuwe, groene mogelijkheden in beeld. Maar 
dat niet alleen: met de verhuizing komt de warenmarkt 
in aanmerking voor een nieuwe, aantrekkelijke locatie, 
die tot een opwaardering van de binnenstad kan leiden.

Stadsdichter R. Spruijt voelde de vibratie en schreef er 
als volgt over: 

Het kleed te R

Je bleef aan één kant van het plein 
Waar licht scheen, drukte en beschutting was
 Nooit raakte je aan de overkant, het plein 
Te breed, een vlak, naar donker vensterglas
 
Nu ligt te R een werelds breed tapijt 
Een Perzisch vliegend kunstgras kleed
  Reusachtig gestileerde bloemen kleuren in het 

groene gras
  Voel je hoe elders voeten liepen, hoor je hoe 

daar mensen riepen
  In hun moederstaal, hoe zij in het wit 

marcheerden, zon overgoten musiceerden in 
Istanbul, met aan elke hoek een soldaat

 Hoe zij in Essen met knotsen jongleerden?
  Hoe twee geliefden knuffelden in Madrid en 

Bert& Ernie vriendschap sloten in wereldhaven 
Rotterdam?

  Een hoofdstand in Tenerife en bloemen, 
bloemen, bloemen – blaadjes overal

  Echt gras wordt moe, ligt plat na zoveel actie. 
Niet dit wonderkleed.

  Wij proberen, de dichter daagt je uit:  
Laat bruiden nog eenmaal knus in het wit R 
overheen flaneren. Laat Sinterklaas op dit 
bloemenkleed zijn witte paard dresseren.  
Kan Piet zijn frisbee dus, als pepernoot

  katapulteren naar de rand? Laat Roosendaal 
met plus drie duizend fietsen acceleren naar 
de overkant.

 Wil R zijn, de stad zal vibreren. 

Nieuwe Functionaliteit  
Nieuwe Markt
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vorm van een zeer bijzondere supermarktformule. Deze 
kan op de locatie van het huidige Stadskantoor aan 
het Stadserf een plaats krijgen. Hiervoor bestaat in de 
markt belangstelling.
Mariadal, de kloostertuinen, de functionele bronpunten 
(warenmarkt, parkeren, bijzondere supermarkt en 
thematische markten), de groene ambiance van het 
geheel, voegen een kwaliteit toe aan de binnenstad. 
Hiermee ontstaat een autonome trekkracht met een 
verbreding van motieven om de stad te bezoeken.
Tezamen met het Emile van Loonpark en de Tuin 
van Hasselt – rond de Ster van Roosendaal – wordt 
daardoor de binnenstad grootser, groener en draagt zij 
bij aan gezondheid en welbevinden. 
 

4.8 Warenmarkt en locatie Stadserf 
De warenmarkt verdient een locatie waar een 
duurzame toekomst verzekerd is. Door de markt te 
combineren met een parkeerbronpunt zijn er volop 
kansen op synergie met het nabijgelegen Mariadal. 
Een factor apart vormt het Stadskantoor/Stadserf. In 
de lijn van een gewijzigde organisatorische opzet van 
de gemeentelijke organisatie is een andere – meer 
flexibele – ‘behuizing’ wenselijk. Andere huisvesting – 
tegen lagere kosten – is dan noodzakelijk. Alternatieven 
liggen mogelijk in gemeentelijke eigendommen elders 
in de gemeente. Het vrijkomende Stadserf kan worden 
geïntegreerd met het concept voor het Mariadal-
complex, warenmarkt en parkeerbronpunt. Tijdelijke 
warenmarkt. Voor de verplaatsing van de warenmarkt 
naar de Kloosterstraat is verplaatsing van de 
aangrenzende scholen en kinderopvang vereist.  Pas 
wanneer deze uitgeplaatst zijn, kan op de betreffende 
locatie een parkeerterrein met marktlocatie gerealiseerd 
worden. Voor een tijdelijke interim-oplossing zijn twee 
locaties in concept onderzocht: het parkeerterrein bij 
het Emile van Loonpark en een lintopstelling door de 
binnenstad. 

Hiermee ontstaat een nieuw cluster met een veelzijdig 
en rijk karakter. Deze nieuw ontwikkelde locatie kent 
via de Domineestraat een directe aansluiting op de 
binnenstad. Behalve de warenmarkt kunnen op de 
andere dagen van de week bijzondere thematische – 
kleine – markten (gezondheid, biologische producten, 
enzovoort) gehouden worden, waardoor de thema’s 
groen, gezondheid en vitaliteit worden versterkt.  
Het is zelfs denkbaar dat de oogst van gewassen uit de 
tuinen van Mariadal op de naastgelegen markt worden 
verkocht. 
Warenmarkt, thematische markten, gezondheid/
streek-/bioproducten en tuinen behoeven naast het 
parkeerbronpunt een extra versterkend anker, in de 

Uitsnede voorkeurscenario Mariadal

Referentie parkeerplaats

Warenmarkt onder bomen
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Aan de tuin zijn naast cultuur woon- en 
zorgvoorzieningen te vinden. Het Emile van Loonpark 
wordt gebruikt voor sport, spel en horeca. De 
aansluiting van dit park op de Markt – zowel bij Parrotia 
als ter hoogte van de doorgang bij de Bloemenmarkt – 
wordt verbeterd. 

4.9 Ster van Roosendaal

Een grote rijkdom schuilt in verborgen schatten als het 
Emile van Loonpark (onbenut) en de Tuin van Hasselt 
(onherkenbaar). Deze worden ontsloten en toegevoegd 
aan de routing door de binnenstad (als ‘duwers’). 
Kroon op dit alles is de ontsluiting van het klooster 
Mariadal. Verbindend knooppunt is het Tongerloplein: 
van restruimte naar de Ster van Roosendaal. De punten 
van de ster reiken via de Bloemenmarkt naar het Emile 
van Loonpark, via de Dominestraat naar Mariadal en 
langs schouwburg De Kring naar de Tuin van Hasselt. 
De Ster van Roosendaal is het punt waar oorsprong, 
grandeur (van het verleden) en toekomst elkaar raken. 
Toekomst door aanbod te creëren dat is gebaseerd 
op vernieuwend ondernemerschap. Hierdoor ontstaat 
een onderscheidend aanbod dat is gebaseerd op tal 
van aspecten: slimme innovatieve zorg, retail/woon/
parkeerfuncties, dienstverlening, horeca, poppodium 
en nieuwe trekkers als Sint Jan/Cultuurhuis nieuwe 
stijl, enzovoort. Ondersteunend ontwikkelt zich het 
‘warenhuis van de toekomst’: de integratie van het 
Tongerlohuys en De Kring tot ‘stadscultuurkamer’ als 
bijzondere drager voor dit – te vergroenen – gebied. 
Ook vrijetijdsvoorzieningen als bioscoop en casino zijn 
daar op hun plaats. 
De vernieuwde Biggelaar vormt met een specifieke 
branchering een perfecte schakel richting 
Raadhuisstraat. De branchering heeft als thema’s 
‘koloniale waren, koffie en thee’ (oorsprong van de 
Biggelaar als merk) en de Roosendaalse ‘coryfeeën’ 
in snoep- en etenswaren. Dit heeft onmiskenbaar 
een stimulerende uitstraling naar de winkels aan de 
Raadhuisstraat en in de Passage – en daarmee ook 
naar de Nieuwe Markt en omgeving. 
De opnieuw in te richten Tuin van Hasselt tussen 
Molenstraat en Nieuwstraat wordt ontsloten en draagt 
bij aan de verdere vergroening van de binnenstad.  

Uitsnede voorkeurscenario  

Ster van Roosendaal

Villa Augustus

Tuinen Villa Augustus
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4.10 Mariadal
Nu de provincie Noord-Brabant en Roosendaal een 
convenant hebben gesloten over het klooster Mariadal 
met zijn authentieke gebouwen, schitterende kapel en 
grootse tuinen, kan dit gebied – dat sinds 1920 een 
afgesloten gebied was – aan de stad worden (terug)
gegeven. Van ‘grote onbekende’ (letterlijk) verandert 
het naar een trekker van formaat voor de binnenstad 
en Roosendaal. Dat stelt bijzondere eisen aan de 
exploitatie. Het gebied van circa drie hectare voegt 
circa veertig procent areaal toe aan de binnenstad.  
Het klooster heeft grote bovenlokale potentie. 
Met een verzorgingsbereik van meer dan dertig 
kilometer draagt het flink bij aan een positief imago 
van Roosendaal. Door de – nog te kiezen – thematiek 
kunnen verleden, heden en toekomst worden 
‘geladen’. Hoogwaardig verblijf (hotel), werken/
wonen/samenkomen, contemplatie/zingeving en 
meditatie vormen wellicht de pijlers voor de gebouwen/
verblijfsfuncties en de ‘kapeltuin’.

De tuinen spelen een wezenlijke rol als basis voor 
groen, gezondheid, verbinden (station en stad) en voor 
de verbouw van regionale producten van hoge kwaliteit. 
Om deze ‘diamant’ in de setting van de binnenstad te 
plaatsen is verbinding daarmee noodzakelijk. 
De consequentie is dat de strook langs de 
Kloosterstraat waarop de scholen als een barrière 
werken een verbindende functie krijgt. Door de scholen 
elders in of langs de binnenstad te (her)plaatsen 
ontstaat de mogelijkheid van integratie. Eerder is reeds 
opgemerkt dat de bereikbaarheid van de binnenstad 
wordt geoptimaliseerd door de aanleg van een vierde 
parkeerbronpunt aan de noordzijde. Ook de functie van 
Mariadal kent een – eigenstandige – parkeerbehoefte. 
Hierin wordt voorzien op dit vierde parkeerbronpunt 
dat op de vrijkomende strook worden aangelegd (op 
maaiveld) in een groene ambiance (bomen/tuinen).

Referentie contemplatiedeel tuin Mariadal
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 4.11 Nieuwe samenhang
De Markt en het Tongerloplein (de Ster van Roosendaal) 
vormen de hernieuwde kern van de binnenstad. Deze 
as ligt centraal tussen de ‘magneten’ Mariadal/Stadserf, 
Emile van Loonpark en Nieuwe Markt en omstreken. 
Door de verbeterde routering krijgen alle gebieden 
in de binnenstad nieuwe voeding. Er ontstaat een 
wisselwerking tussen de delen onderling. Er ontstaan 
daardoor nieuwe kansen voor de historische linten, 
ook voor de delen buiten de centrumring. De delen 
van de linten binnen de centrumring worden als vanzelf 
onderdeel van de nieuwe structuur en de levendigheid 
van de stad. Deze levendigheid is rijker geschakeerd 
en biedt grote afwisseling voor verschillende groepen 
bezoekers. 

Voorkeurscenario

Collage Kloosterstraat
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vastgoedontwikkeling mogelijk te maken; 
-  opstapplaatsen worden, afhankelijk van de herkomst 

en bestemming van de buslijnen, verlegd naar onder 
andere de rand van het Emile van Loonpark en nabij 
het Belastingkantoor, zodat bereikbaarheid van 
het centrum geborgd blijft. Overstapfunctie wordt 
verplaatst naar treinstation (waar alle regionale en 
stadslijnen samenkomen);

-  het benutten van de kansen van Smart Retail City 
(parkeergarages/terreinen als distributiecentra 
voor aankopen, loyaliteitssystemen, ontsluiten 
beschikbaarheidsinformatie zowel voorafgaand aan 
de reis als tijdens de reis naar Roosendaal, reserveren 
van parkeerplaatsen, bestemmen van parkeerplaatsen 
voor speciale doelgroepen/gasten);

-  het oplossen van klein parkeerleed voor auto 
en fiets en het benutten van (nieuwe) kansen, 
zoals het busparkeren voor het theater, het 
formaliseren van taxistandplaats Markt, meer 
decentrale fietsparkeervoorzieningen (‘nietjes’), 
eenduidigheid, reguleringsmaatregelen en betere 
betaalmogelijkheden.

Bovenstaande (deel)projecten worden uitgewerkt in 
combinatie met een duidelijke rol- en taakverdeling 
tussen markt en overheid aangaande de ontwikkeling, 
realisatie en exploitatie/beheer van de toekomstige 
situatie.

Een nieuwe visie op parkeren
Ook voor de ambities met betrekking tot de 
bereikbaarheid en het parkeren geldt dat deze in een 
strategisch/tactisch plan moeten worden verankerd. 
Maar het moet vooral ook in een breder kader worden 
geplaatst. Immers, de bereikbaarheid en het parkeren 
in de binnenstad kan alleen functioneren als de 
situatie in aangrenzende gebieden, nu voornamelijk 
woongebieden, complementair is aan de situatie in de 
binnenstad zelf. En omgekeerd. De juiste parkeerder op 
de juiste plaats is hierbij het credo.

De gemeente, verkeersstromen anders 
organiseren5
5.1 Parkeren 

Het thema ‘Bereikbaarheid en parkeren’ is een 
onderdeel van de multidisciplinaire aanpak voor 
de binnenstad. Hiermee wordt de kans benut 
om de bereikbaarheid van het centrum en de 
kwaliteit van de parkeervoorzieningen (auto én 
fiets) niet alleen op orde te brengen, maar ook om 
een substantiële meerwaarde te leveren aan het 
verblijven in en het beleven van de binnenstad. De 
parkeerplaats is immers de plek waar een bezoek 
aan de binnenstad begint en eindigt. De plek 
waar men een eerste indruk krijgt van wat er in de 
binnenstad te verwachten is. 

De deelprojecten
Om die eerste en laatste indruk van mensen die 
Roosendaal per auto of fiets bezoeken te versterken 
worden de volgende (deel)projecten als onderdeel van 
het thema ‘Bereikbaarheid en parkeren’ uitgevoerd:
-  het realiseren van een compacte ‘parkeerroute’ 

als duidelijke distributiering voor auto en fiets (in 
combinatie met de realisatie van een ondergrondse 
digitale infrastructuur). De compacte parkeerroute is 
tevens de fysieke ‘markering’ van de grens van de 
verkleinde binnenstad;

-  het kwalitatief benutten van bestaande overschotten 
van parkeercapaciteit, waarmee de ambitie van 
Hart voor de Binnenstad wordt gefaciliteerd. Dit 
door middel van het opheffen van parkeerlocaties 
op plekken die kunnen bijdragen aan de beleving 
en vergroting van de verblijfskwaliteit in het centrum 
(Emile van Loonpark, parkeerterreinen binnengebied 
Nieuwstraat/Molenstraat);

-  de realisatie van nieuwe parkeerplaatsen voor een 
sluitende parkeerbalans; onder andere de aanleg van 
‘parkeertuin’ Kloosterstraat die op een zodanige wijze 
wordt ingericht dat dit tevens als nieuwe locatie voor 
de weekmarkt kan dienen;

-  het aanpakken van de identiteit van grote 
parkeerclusters, passend in de beleving van 
een groene, gezonde binnenstad (parkeertuin 
Kloosterstraat, grote voetgangersontsluiting 
parkeergarage Nieuwe Markt, daarmee uitkomend 
op het heringerichte gebied, ‘groene entree’ 
parkeergarage Nieuwe Markt, entree parkeergarage 
Biggelaar waar de auto straks te gast is in een 
voetgangersgebied); 

-  het realiseren van een nieuwe fietsenstalling voor 
fietsers die komen uit oostelijke richting. Deze moeten 
nu over de Markt doorrijden naar een daar gelegen 
stalling (in een winkelpand), maar worden idealiter 
eerder opgevangen op een locatie nabij Biggelaar/
Tongerloplein en omstreken;

-  het opheffen van het busstation om daar 
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omvang en het gebruik van het parkeerareaal. Maar 
ook deelprojecten – de mandjes – leiden daartoe. Op 
twee locaties worden in totaal 355 parkeerplaatsen 
opgeheven: 147 openbare parkeerplaatsen in het 
Emile van Loonpark en 208 openbare en private 
parkeerplaatsen achter De Kring/Tuin van Hasselt. 
Uit een analyse van het huidige gebruik van deze 
parkeerplaatsen blijkt dat op het drukste moment circa 
tweehonderd van de 355 parkeerplaatsen in gebruik 
zijn. Deze tweehonderd parkeerplaatsen worden 
toegevoegd aan de locatie Kloosterstraat, waar thans 
ruim honderd plaatsen zijn gelegen. Hier komt een 
nieuw parkeerterrein met driehonderd parkeerplaatsen, 
waarvan op marktdagen 240 plaatsen zullen worden 
ingericht als marktterrein en zestig parkeerplaatsen 
beschikbaar blijven voor marktbezoekers (conform 
de huidige parkeerdruk tijdens marktdagen zoals 
waargenomen in de garages Nieuwe Markt en de 
Roselaar).
De huidige gebruikers van de parkeerplaatsen Emile 
van Loonpark en achter De Kring/Tuin van Hasselt 
worden verplaatst naar de nieuwe parkeerplaatsen 
op het parkeerterrein Kloosterstraat. Ook kan gebruik 
gemaakt worden van de nog structureel beschikbare 
parkeerplaatsen in parkeergarage Biggelaar.

In feite blijft met de opheffing en de toevoeging van 
parkeerplaatsen in het centrum ruim voldoende 
capaciteit beschikbaar om aan de behoefte te voldoen. 

Een strategisch kader ontbreekt nu grotendeels om 
de diverse beleidsinstrumenten (parkeercapaciteit, 
parkeerregulering en parkeerverwijzing) doelgericht 
in te zetten waardoor onder andere de ambities van 
Hart voor de Binnenstad geborgd kunnen worden. 
Parallel aan de oplevering van de resultaten van het 
programmateam Hart voor de Binnenstad is een 
strategische nota opgesteld (Parkeervisie) die als aanzet 
tot een nieuw en actueel parkeerbeleidskader kan 
worden gezien. 

Daarnaast is het toepassen van zogenaamde 
‘parkeernormen’ nader uitgewerkt. Daarmee kunnen 
discussies, over bijvoorbeeld toe te voegen of 
op te heffen parkeerplaatsen bij nieuwbouw- en 
verbouwinitiatieven of bij verplaatsing van functies, in 
goede banen worden geleid. Deze dialoog sluit aan bij 
de nieuwe rolverdeling tussen markt en overheid. 
Bij de formulering van de visiedoelen is rekening 
gehouden met de uit de participatiegroepen verkregen 
adviezen. Zo zal meer dan nu worden ingespeeld 
op de parkeerkarakteristieken van de verschillende 
parkeerdoelgroepen. De verschillen tussen de 
parkeermaatregelen per gebied worden opgeheven 
en beschikbare parkeerplaatsen worden beter benut, 
zowel in het centrum als in de omringende gebieden.

Een sluitende parkeerbalans
De nieuwbouw- en verbouwinitiatieven en de 
verplaatsing van functies zijn van invloed op de 


















Schema parkeervisie Roosendaal
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bestaande busstation. Of om de parkeertarieven 
te herzien. Hoe het parkeerproduct wordt benut, 
beheerd en beprijsd blijft altijd een aandachtspunt. 
Dat moet omdat alle betrokkenen hierin flexibel willen 
acteren. Bijvoorbeeld om aan een acute tijdelijke of 
structurele vraag naar parkeerplaatsen te voldoen. 
Of om de parkeertarieven af te stemmen op wat de 
bedrijfsvoering van een onderneming toestaat. Maar 
ook om ondernemers en bewoners de gelegenheid te 
geven de kosten van het parkeren van hun bezoekers 
te compenseren. Het doel daarvan is dat tegen de 
bezoekers gezegd kan worden: ‘Kom naar Roosendaal, 
wij hebben het parkeren al voor u betaald.’ 
De parkeerorganisatie en de bijbehorende financiële 
huishouding komen hieraan tegemoet. Het maakt 
de kwaliteitsimpuls mogelijk. Het beleidsprimaat blijft 
bij de gemeente, maar de uitvoeringskaders krijgen 
voldoende ruimte om flexibel te handelen. En dat kan 
door de markt en burgers zelf worden geïnitieerd. 

5.2 De nieuwe centrumring

Er wordt een nieuwe centrumring gerealiseerd. 
Deze nieuwe ring functioneert naast de bestaande 
verkeerskundige ring, maar is kleiner en vormt 
een heldere afbakening van de nieuwe compacte 
binnenstad. Hierdoor wordt de verkeerskundige 
structuur beter gekoppeld aan de ruimtelijke/
economische structuur van de binnenstad. De 
nieuwe ring is hoofdzakelijk bedoeld voor het 
bestemmingsverkeer van en naar de bestaande en 
nieuwe (terrein Kloosterstraat) parkeervoorzieningen en 
aangrenzende woongebieden. Op de nieuwe ring komt 
een eenrichtingsverkeers regime zodat er meer ruimte 
is voor fietsers, voetgangers en voor vergroening. Deze 
ingreep geeft concreet invulling aan het gedachtegoed 
van de ‘Gezonde Stad’. 

Ook op de andere parkeerlocaties is nog structureel 
parkeercapaciteit beschikbaar. Daarnaast komen 
er langs de nieuwe centrumring/parkeerroute extra 
parkeerplaatsen (circa veertig).
Mocht zich in de nabije toekomst een onvoorziene, 
excessieve groei van parkeerbehoefte aandienen, dan 
is het nog mogelijk om de bestaande parkeerlocaties 
Biggelaar en Roselaar te voorzien van een extra 
parkeerlaag: per saldo tweehonderd parkeerplaatsen.

Het parkeren regisseren
Voor de uitvoering van de deelprojecten is 
én een parkeerorganisatie én geld nodig. De 
verantwoordelijkheid hiervan blijft in eerste instantie 
bij de gemeente. Het streven is om op termijn een 
(risicodragende) participatie door marktpartijen en 
burgers mogelijk te maken. 
De gemeente zal ook wat betreft het parkeren een 
duidelijker onderscheid gaan maken in haar regierol 
en haar uitvoeringsrol. Deze regierol beperkt zich tot 
het benoemen en realiseren van de beleidsdoelen 
(uitwerking Parkeervisie) die binnen de benoemde 
meerjarige financiële kaders vallen. De regierol is dus 
tweeledig; beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering. 
Als eerste wordt hiervoor in de ambtelijke 
organisatie een parkeercoördinator aangesteld. Hij 
is tevens resultaatverantwoordelijk voor het totale 
parkeerproduct, ook in financieel opzicht. Deze 
coördinator zorgt er op korte termijn voor dat de 
basis op orde is (optimalisatie parkeerproduct, 
herpositionering taken, versterken relatie met de 
Parkeer BV). En ook dat de deelprojecten van 
het programma Hart voor de Binnenstad worden 
aangestuurd. Parallel daaraan – geheel in de geest 
van de nieuwe rolverdeling tussen overheid en markt – 
wordt de weg vrijgemaakt om op middellange termijn 
participatie door ‘de markt’ (pandeigenaren, winkeliers, 
enzovoort) in de uitvoeringsorganisatie mogelijk te 
maken. En ook: burgerparticipatie. Bewoners hebben 
zelf de suggestie gedaan om betrokken te worden 
bij het benoemen, beprijzen en in stand houden van 
de beschikbaarheid van parkeerplaatsen. Voor deze 
participatie lijkt de bestaande Parkeer BV een goed 
toepasbaar juridisch vehikel te zijn. 

Een betaalbaar parkeerproduct
Uit een beschouwing van de huidige financiële 
huishouding van de parkeertaken die door én de 
gemeente én de Parkeer BV zijn uitgevoerd, blijkt 
dat er nadere keuzes zijn. De keuzes kunnen het 
exploitatieresultaat van het totale parkeerproduct 
(straatparkeren, garageparkeren én fietsparkeren) 
optimaliseren. Deze optimalisatie kan worden benut  
om investeringsruimte te creëren voor de 
infrastructurele deelprojecten, zoals: de realisatie van 
de compacte parkeerring, de aanleg van de nieuwe 
parkeertuin Kloosterstraat, diverse kwalitatieve 
aanpassingen aan de garages (betere herkenbaarheid/
identiteit en ontsluiting) en de realisatie van nieuwe 
bushaltes als gevolg van de opheffing van het 
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inrichting en het tweerichtingsverkeer. De rijrichting 
op het eenrichtingsgedeelte van de nieuwe ring vergt 
nadere uitwerking. Op basis van eerste studies en 
een dialoog met belanghebbenden lijkt een rijrichting 
tegen de klok in een lichte voorkeur te hebben. Voor 
de doelstellingen en ambities van het project Hart voor 
de Binnenstad is de keuze feitelijk niet relevant. Dit 
zal in een verdere uitwerking met alle betrokkenen en 
op basis van nadere verkeerskundige studies worden 
bepaald. Uit een eerste verkeerskundige verkenning 
blijkt dat het instellen van eenrichtingsverkeer op de 
nieuwe ring niet leidt tot verkeerskundige knelpunten. 
De verwachte verkeersintensiteiten passen bij de 
functie en vormgeving van de nieuwe ring. Hiermee is 
dit project een belangrijke schakel voor het toekomstige 
functioneren van de binnenstad.
Het toekomstige wegprofiel is als volgt opgebouwd: 
trottoir (1,5 m), groen/bomen (2,0 m), rijbaan (3,5 m), 
fietspad (3,5 m), groen/bomen (2,0 m), trottoir (1,5 m).
De Stationsstraat en de H.G. Dirckxstraat vervullen 
een onmisbare schakel voor het busvervoer, zowel het 
stads- als het streekvervoer. 

De nieuwe ring heeft een herkenbaar en 
onderscheidend wegprofiel, vormt de primaire 
verbinding tussen de parkeergarages en 
parkeerterreinen, borgt de bereikbaarheid van de in het 
centrumgebied gelegen bewonersparkeerplaatsen en 
begeleidt het fietsverkeer door de binnenstad en naar 
de daar gelegen stallingsplaatsen. Voor de bezoekers 
aan de binnenstad draagt deze parkeerroute bij aan 
een betere oriëntatie en vindbaarheid van de voor hen 
beschikbare parkeerplaatsen in de parkeergarages en 
op de parkeerterreinen. Ten slotte is het mogelijk om op 
de ring een aantal extra parkeerplaatsen te realiseren 
en daarmee de woon- en bezoekfuncties langs de ring 
beter te bedienen.
De nieuwe centrumring bestaat uit de volgende 
straten: Vughtstraat – Kloosterstraat – Burgemeester 
Prinsensingel – Nispensestraat – Laan van Luxemburg. 
Deze wegen worden ingericht als eenrichtingsweg. De 
ring wordt gecompleteerd door de Laan van Limburg, 
de Laan van Brabant, de H.G. Dirckxstraat en de 
Stationsstraat. Deze wegen begrenzen de westzijde van 
de binnenstad en behouden hun bestaande structuur, 
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-  de herinrichting van het wegprofiel is geraamd 
op grofweg zes miljoen euro. De provinciale en 
rijkssubsidieprogramma’s bieden kansen om deze 
gemeentelijke bijdrage naar beneden bij te stellen;

-  de verplaatsing van de functie van het busstation 
gaat gepaard met een investering van 250.000 euro. 
Uitgangspunt hierbij is dat de fysieke vormgeving en 
ruimtelijke inpassing van de bushalte aansluit bij de 
ambities van Hart voor de Binnenstad: duurzaam, 
groen, toegankelijk en smart (zie onderstaand 
voorbeeld);

-  de aanleg van het nieuwe parkeerterrein 
Kloosterstraat. De hiermee gemoeide kosten 
zijn onderdeel van de gemeentelijke plan- en 
grondexploitatie van het betreffende gebied. 

De totstandkoming van de nieuwe ring is een van de 
eerste concrete maatregelen uit het plan Hart voor 
de Binnenstad. Het is direct uitvoerbaar door op de 
bestaande wegen een eenrichtingsregime in te stellen. 
Bij voorkeur in zijn definitieve verschijningsvorm; 
desnoods met een tijdelijke vormgeving met belijning, 
kleuren en beperkte fysieke ingrepen. 
 

 

Als gevolg van ruimtelijke en programmatische 
ambities van Hart voor de Binnenstad vervalt het 
bestaande busstation Roselaar. Om de binnenstad 
voor alle vormen van vervoer bereikbaar te houden 
wordt een alternatieve stoplocatie in de nabijheid van 
de binnenstad aangewezen. Deze nieuwe bushalte(s) 
komen bij voorkeur ter hoogte van het Emile van 
Loonpark/Kade. 

De nieuwe centrumring met eenrichtingsverkeer schept 
daarnaast ruimte voor fietsverkeer. Over de gehele 
lengte van het nieuwe wegprofiel komt een breed 
fietspad (in twee richtingen). Hiermee wordt de oost-
west relatie voor het fietsverkeer versterkt. Dit biedt 
een aantrekkelijk en kwaliteitsverhogend alternatief 
voor de huidige situatie, waarbij de fietsers door 
het kernwinkelgebied worden gestuurd. De nieuwe, 
fietsvriendelijke centrumring draagt bij aan  
de verblijfskwaliteit in de binnenstad. 

Het project ‘nieuwe centrumring’ wordt voorbereid, 
uitgevoerd en gefinancierd door de gemeente.  
Zij behoudt hiermee de regie over het verkeers- en 
parkeersysteem van de binnenstad. De nieuwe 
centrumring bestaat uit drie deelprojecten met de 
volgende financiële consequenties:
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binnenstad (binnen de centrumring, inclusief Mariadal) 
ter hand genomen. Dat is inclusief openbaar gebied/
openbare ruimte. In deze projectorganisatie worden 
de verantwoordelijkheden van de overheid uiteraard 
geborgd, maar de markt moet het doen. Op het 
gebied van ruimtelijke vraagstukken, compactheid en 
aanboddiversiteit neemt de markt het voortouw. 
De rol van de gemeentelijke overheid is anders: een 
enthousiasmerende, ondersteunende en faciliterende 
partij. Maar zij houdt wel haar wettelijke taken 
aangaande aanleg en onderhoud van infrastructuur, 
openbare ruimte, rechtszekerheid (bestemmingsplan) 
en zij faciliteert particuliere investeerders bij de 
verandering. Alle reguliere budgetten die er zijn voor 
de binnenstad (parkeergelden, onderhoudsbudgetten 
voor straten en groen, WOZ-belasting, precario, 
baatbelastingen, enzovoort) worden bestemd voor de 
binnenstad en afgestemd op aard en tempo van de 
vernieuwing. De toegevoegde waarde die ontstaat door 
de revitalisering van de binnenstad komt ten goede 
aan de binnenstadgebruikers: vastgoedeigenaren, 
winkeliers, horecaondernemers, bewoners, 
exploitanten. Daarom is het logisch dat zij investeren 
in de vernieuwing, de exploitatie en de organisatie van 
de binnenstad. Zij moeten het doen. De markt en de 
overheid vormen samen de continue factor in de tien 
tot twintig jaar die het proces zal duren. Daarom zijn 
ze ook gezamenlijk aan zet voor de organisatie van 
het projectbureau Hart voor de Binnenstad, voor de 
beheerorganisatie en voor Smart Retail City.

6
6.1 De markt moet het doen

Roosendaal heeft een potentieel aan waarde 
en kwaliteiten dat niet is aangeboord. Een 
projectmatige benadering, met daarin een 
krachtige rol voor het bedrijfsleven, kan bijdragen 
aan verdere benutting. 

Door het accommoderen van verdere behoeften 
centraal te stellen, in plaats van het plannen van 
functies, wordt energie vrijgemaakt voor het bevorderen 
van:
-  integratie openbare ruimte en vastgoed in één 

exploitatief beleid;
- het faciliteren en mandateren van allianties;
-  verbreding en samenhang van binnenstedelijke 

functies (bijzondere binnenstad in een compact 
gebied);

- volledige menging van functies (diversiteit);
-  digitale stadsontwikkeling: een heldere datastrategie 

voor de stad (toegepaste technologie);
-  door de reeds aanwezige kwaliteiten als basis anders 

te sturen vindt er een ‘actieve verrijking’ plaats. Dit zal 
de functionele en kwalitatieve positie van Roosendaal 
versterken: men is trotser op de eigen stad (identiteit) 
en het imago verbetert: ‘Roosendaal, aangenaam 
verrassend’.

De ‘Roosendaalse Revolutie’ (bij monde van een van 
de betrokken Beleggers) komt op het volgende neer: 
vanuit een kleine gekwalificeerde projectorganisatie – 
die ‘los’ functioneert van de overheid – worden zowel 
de investeringen als de gehele exploitatie van de

Van kans en koers naar aanpak 
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een professionele exploitatie van evenementen en het 
toepassen van technologie.Door de toepassing van 
technologie wordt er slimmer gebruik gemaakt van de 
kennis die er bestaat over de binnenstad en over wat 
er op bepaalde momenten in de binnenstad gebeurt. 
Hierdoor wordt het leuker om in de binnenstad te zijn.
De slimme binnenstad stimuleert nieuw 
ondernemerschap en een nieuw soort bedrijvigheid. 
Het vestigingsklimaat wordt verbeterd doordat er 
voorzieningen in de Roosendaalse binnenstad komen 
die nog nergens zijn. Hiermee gaat Roosendaal voorop 
lopen in Nederland, waardoor er voor de komende jaren 
een landelijke proeftuin in de binnenstad ontstaat die 
nieuw economisch elan aantrekt.

Kopen op afstand
Met de opkomst van internet en smartphone is het 
communicatie- en koopgedrag (van zowel de retailer 
als de consument) onherroepelijk gewijzigd, met grote 
gevolgen voor het gebruik van het koopkanaal ‘winkel’ 
en de beleving van de binnenstadbezoeker. Door deze 
verandering is de retail zich opnieuw aan het uitvinden. 
De verwachtingen zijn dat dertig tot vijftig procent van 
de verkoop niet meer via de kassa in de winkel zal 
gaan. Dat heeft enorme gevolgen voor de rol van de 
winkel in het koopproces en de reden waarom een 
koper de binnenstad bezoekt.

6.2 Smart Retail City: de slimme 
binnenstad

Gedreven door technologische ontwikkelingen gaan 
de veranderingen steeds sneller en met een steeds 
grotere impact op de samenleving. Wereldwijd gaan 
steeds meer mensen in steden wonen. In de westerse 
samenleving wil men steeds langer zelfstandig blijven 
wonen. Door deze trends verandert de betekenis van 
de binnenstad. Dat uit zich reeds in de winkelleegstand, 
een andere invulling van de openbare ruimte, de 
noodzaak van energiebesparing en het terugdringen 
van luchtvervuiling. Een ‘slimme’ binnenstad kan 
zich aanpassen aan al die ontwikkelingen. Met het 
project Hart voor de Binnenstad spelen we in op een 
structurele andere invulling van de binnenstad. Geen 
cosmetische aanpassingen of snelle pleisters, maar 
een gedegen, integrale aanpak waarbij de moeilijke 
ingrepen ook worden aangepakt. Dat is een structurele 
oplossing voor de stilstand in de binnensteden zoals die 
zich nu in heel Nederland aftekent. 

De slimme binnenstad wordt compacter in omvang 
maar krijgt ook meer uitstraling. Dat wordt bereikt door 
op de juiste plekken ruimtes toe te voegen en bepaalde 
plekken juist een andere invulling te geven. 
De beleving van de binnenstad wordt vergroot door

Smart Retail City
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De ondernemer van de toekomst onderscheidt 
zich door veel kennis van de klant en een optimale 
communicatie. De toegevoegde waarde zal 
verschuiven naar ‘ad hoc inkoper’ en ‘klantenbinder’. 
De slimme binnenstadondernemer maakt gebruik 
van de technische faciliteiten om zijn klant optimaal 
te bedienen zowel offline, binnen en buiten de 
winkel, als online met webshops en contacten via de 
sociale media. De ondernemer kan een veel groter 
aanbod tonen dan in de winkel aanwezig is omdat de 
consument niet alles direct nodig heeft en gewend is 
aan een latere levering. Ook aan de inkoopkant treedt 
er meer transparantie op, zodat het voor een winkel 
mogelijk wordt om de klant te helpen bij het vinden 
van een apart aanbod. De productiemethoden passen 
zich daarop aan met een individueel aanbod, geholpen 
door nieuwe productiemethoden zoals de 3D-printer. 
De maakindustrie keert weer terug in het hart van 
Roosendaal. Er kan dus meer verkocht worden dan 
in de winkel voorradig is, juist door de kennis die de 
ondernemer heeft van de individuele klant. 
Het andere aanleverpatroon heeft logistieke gevolgen. 
Winkels krijgen vaker en kleinere bestellingen, hetgeen 
meer verkeersbewegingen in de stad betekent. En 
de consument krijgt meer afleveringen aan huis. Ook 
hier komen nieuwe vormen voor, zoals pick-uppoints 
voor consumenten, plekken waar men op elk gewenst 
moment na de levering de spullen kan ophalen en 
terugbrengen. Of verzamelplekken van bestellingen die 
in één keer in de binnenstad worden afgeleverd.
Samenwerking tussen ondernemers wordt cruciaal 
om optimaal gebruik te kunnen maken van technische 
ontwikkelingen. Waar grotere bedrijven veel mensen 
beschikbaar hebben om op nieuwe contactmomenten 
met de klant de kassa te laten rinkelen, kunnen de 
lokale ondernemers dat ook doen door samen te 
investeren en samen te werken. Samenwerking wordt 
steeds belangrijker om bezoekers naar de stad te 
trekken.

Inzicht in wat er in de stad gebeurt
Binnen de stad zijn er steeds meer sensoren die 
data afgeven waarop de binnenstadondernemers 
kunnen sturen. Easycount telt al diverse jaren de 
passanten. Hieruit zijn trends te halen over de drukte 
in de stad. Zo zijn er op zaterdagmiddag tegen 
sluitingstijd nog veel mensen in de stad terwijl het op 
zaterdagochtend rustiger is geworden. Hoe gaan de 
binnenstadondernemers daarop inspelen?
Iedereen kan zien dat de westelijke kant van de Nieuwe 
Markt druk is. Wat zijn de effecten van evenementen, 
waar kunnen die het beste geplaatst worden om de 
drukte te spreiden? Dit is proefondervindelijk vast te 
stellen en met de aanwezige data te onderbouwen. 
Data worden ook wel het nieuwe goud of de nieuwe 
olie genoemd. De zogeheten slimme steden gebruiken 
die data en creëren zelfs nieuwe data. Data zijn een 
productiefactor voor een gezondere binnenstad. 

Aan de andere kant biedt deze ontwikkeling nieuwe 
mogelijkheden voor ondernemers. Voorraad en kassa 
hoeven niet fysiek aanwezig te zijn om te kunnen 
verkopen, zodat er nieuwe verkoopplekken ontstaan 
voornamelijk met gebruik van draagbare apparaten. 
De koper kan opgezocht worden op de tijden en 
de plekken waar deze zich bevindt. Dat zal steeds 
vaker buiten de fysieke winkel zijn – bijvoorbeeld 
op evenementen, waardoor de programmering van 
activiteiten in de binnenstad om bezoekers te trekken 
enorm belangrijk is. 

Winkels gaan een andere invulling krijgen in het 
koopproces. De voorraadfunctie wordt minder 
belangrijk, de advies- en belevingskant wordt 
belangrijker. Oriëntatie en aanschaf gaan steeds meer 
online. 
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De nieuwe faciliteiten voor de slimme binnenstad 
kunnen ook door de gemeente worden ingezet bij de 
uitvoering van haar taken. De participatie kan vergroot 
worden door informatie beschikbaar te stellen. Er 
kunnen kosten worden bespaard door de inzet van 
draadloze communicatietechniek ten behoeve van 
veiligheid, handhaving en beheer en een directere 
communicatie met belanghebbenden.
De bewoners profiteren ook van de faciliteiten, omdat 
er nieuwe mogelijkheden komen in de verzorging, 
waarvoor wordt samengewerkt met het Care Innovation 
Center.
Kortom, de slimme binnenstad genereert een positief 
gevoel, gaat verstandig om met kennis en netwerken, 
is slank en compact met een goede routing, maakt 
intelligent gebruik van diensten op basis van data, is 
‘wijs’ met zijn consumenten, gebruikers en bewoners 
en maakt met hen samen gebruik van de sociale media. 
De slimme binnenstad is als een warenhuis en wordt 
hiermee en proeftuin voor andere Nederlandse steden.

Plannen 
Roosendaal Smart Retail City, als eerste spin-
off van het project Hart voor de Binnenstad, is al 
gestart. Er wordt een plan van aanpak opgesteld 
dat het onderwerp afbakent, de betrokken partijen 
verbindt, de financiering onderbouwt en het gewenste 
exploitatiemodel beschrijft. Door een extra financiële 
impuls van de gemeente kon de verkenningscommissie 
in november beginnen. Specialisten op de 
deelgebieden maken in samenwerking met het project 
Hart voor de Binnenstad een geïntegreerd plan dat leidt 
tot een aanpak die door de vele steden met dezelfde 
problematiek hergebruikt kan worden. 

Belangrijke onderdelen van Smart Retail City zijn:
-  het koopproces, de inzet van de winkel in het 

koopproces en de opleiding van de lokale 
ondernemer; 

-  de digitale stadsontwikkeling en de rol van de 
overheid daarin;

-  de fijnmazige distributie binnen de stad en naar de 
consument;

-  de juridische (privacy!) en economische implicaties van 
het verzamelen en gebruiken van data.  

Technologie is vaak de aanjager van verandering. 
Met Smart Retail City bekijken we hoe de technologie 
in de binnenstad duurzaam ingezet kan worden, met 
een nadruk op de toepassing ervan. De medewerking 
van de ondernemers is cruciaal; Collectief Roosendaal 
speelt een belangrijke rol in het bevorderen van de 
samenwerking.

De ambitie is om de binnenstad van Roosendaal te 
promoten als landelijke proeftuin voor een slimme 
binnenstad. Als stad om zaken in te testen en 
technieken toe te passen binnen living labs. Een living 
lab is een plek waar in de praktijk wordt getest, waar 
een ondernemer of techniekaanbieder een techniek 
toepast om het effect te kunnen zien. 

Speerpunt
Als speerpunt kiezen we voor een thema dat uniek 
is voor slimme steden, namelijk Smart Retail City. 
Door de focus op retail te richten kan Roosendaal 
zich onderscheiden, waardoor we alle voordelen 
kunnen benutten die horen bij een proeftuin op 
landelijk niveau. Er zal derhalve in Roosendaal meer 
geïnvesteerd worden dan de omvang van de stad 
normaal gesproken toelaat. Door de unieke faciliteiten 
op retailgebied wordt Roosendaal een interessante 
plek voor studenten om ervaring op te doen. Dat 
betekent voor Roosendaal tevens een versterking 
van het opleidingsklimaat, met mogelijkheden voor 
samenwerking met hoge scholen en universiteiten 
buiten de regio. Smart Retail City zet in op versterking, 
verhoging en verbetering van het onderwijsniveau in de 
stad.
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- één centraal informatiepunt als stadsportaal;
-  de Hallo Roosendaal-app met meer functionaliteit dan 

de huidige;
- nieuwe bedrijfs- en verdienmodellen;
- gezamenlijk platform voor aanbiedingen;
- privacy en wetgeving;
-  opleidingstraject voor ondernemers gericht op 

toepassing van digitale mogelijkheden;
- conceptstore voor beleving en showrooming;
-  pick-uppoint voor bezoekers aan de binnenstad 

waar ondernemers bestellingen kunnen 
achterlaten (bijvoorbeeld in de parkeergarages en 
fietsenstallingen);

-  drop-offpoint buiten de binnenstad voor toelevering 
aan bedrijven in de binnenstad;

- buitenetalages voor tuinders in parken;
-  gezamenlijk aanbiedingenportaal voor 

binnenstadondernemers;
- onderhoud van sociale media van de stad;
- samenwerking van ondernemers.

De essentie van de proeftuin is dat ondernemers 
hieraan meewerken. Een goede organisatie en een 
breed draagvlak helpen bij het aantrekkelijk maken 
van Roosendaal als plek om te testen. De inzet van de 
ondernemer bij de test door hier tijd en/of geld aan te 
besteden bepaalt in belangrijke mate het succes. Er 
wordt daarom een sterk beroep op de ondernemers 
gedaan om hier individueel en gezamenlijk de 
schouders onder te zetten.

Onderwerpen die worden uitgewerkt zijn: 
-  training van locale ondernemers om zich de nieuwe 

mogelijkheden van de digitale wereld eigen te maken;
-  architectuur van het Urban Cloud Platform en 

integratie van databronnen. Dit is de digitale 
stadsordening waar de digitale activiteiten in verwerkt 
worden;

-  draadloos netwerk of toegang tot de data 
daarvan. De infrastructuur is te vergelijken met het 
wegennetwerk van de stad. Hierover worden alle 
data van bijvoorbeeld sensoren, iBeacons en wifi 
getransporteerd;

-  het opzetten van een regieorganisatie voor de 
continuïteit in de exploitatie van Roosendaal Smart 
Retail City en het begeleiden van pilots als living lab.

Financiering 
De financiering is deels afkomstig van subsidies, deels 
van een investering door gemeente, provincie, landelijke 
overheid en Brussel, en deels door sponsoring door 
marktpartijen. De financiering is mogelijk, behalve 
via liquide middelen, door de inzet van medewerkers 
en het leveren van diensten en producten die nodig 
zijn voor de organisatie, samenwerking en opleiding, 
basisfaciliteiten zoals infrastructuur en het Urban Cloud 
Platform en uitvoering van de pilots (heel belangrijk).
De rol van de gemeente moet bestaan uit het 
aanleggen van een wifinetwerk en de ontsluiting 
via glasvezel, alsmede een bijdrage in de 
kennisontwikkeling van ondernemers. De publieke 
bijdrage bestaat uit de financiering van het platform 
voor de digitale stadsontwikkeling, het Urban Cloud 
Plaform en uit onderzoek naar privacy-gerelateerde 
onderwerpen. De particuliere investering die gevraagd 
wordt betreft de organisatie voor het uitvoeren van 
de pilots gedurende minimaal drie jaar en de kosten 
voor de pilots, waarbij voor individuele pilots subsidies 
beschikbaar kunnen zijn. Daarnaast draagt de lokale 
markt de kosten voor de exploitatie van stadswifi en de 
kennisontwikkeling van de ondernemer zelf.

Pilotprojecten binnen Roosendaal Smart Retail 
City
Er wordt al gewerkt aan het opzetten van pilotprojecten. 
Er zijn gesprekken geweest en afspraken gemaakt 
met de betreffende partijen. Een pilot bestaat uit een 
korte beschrijving van het project, de stakeholders, het 
beoogde resultaat en de randvoorwaarden. Aangezien 
de complexiteit van de projecten sterk varieert, zal 
na de eerste screening tevens een detailprojectplan 
worden opgesteld, afgestemd op de complexiteit.

Er wordt gewerkt aan:
-  de organisatie voor de exploitatie van Roosendaal 

Smart Retail City;
- de financiering van de exploitatieorganisatie;
- invoering en gebruik van stadswifi;
- het Urban Cloud Platform om data te verzamelen; 
- big data-analyse voor relevante informatie;
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exploitatie. Grofweg is deze onder te verdelen in de 
volgende onderdelen:
-  centraal meldpunt en agendabeheer van alle 

activiteiten;
-  promotie van en communicatie over de activiteiten 

in kranten, brochures, folders, op websites en via 
de Roosendaal-app, en in de stad duidelijk maken 
welke activiteit er plaatsvindt en een routering naar die 
activiteit;

-  afstemmen van activiteiten ten opzichte van elkaar en 
de plek waar de activiteiten plaatsvinden;

-  hulp aan de organiserende partijen, zoals 
inkoopfaciliteiten, vergunningen, beschikbare locaties, 
bepalen welke periode het beste is en een evaluatie 
van evenementen;

-  informatie geven aan commerciële partijen die kunnen 
inspelen op de activiteiten, door bijvoorbeeld reclame 
te maken, zichzelf te presenteren;

- evenementenbeleid en een exploitatieplan opstellen;
- het proactief benaderen van partijen buiten 
Roosendaal voor nieuwe evenementen.

In de huidige situatie is een deel van de 
werkzaamheden natuurlijk al georganiseerd en 
gefinancierd. De VVV heeft, vanuit haar rol als 
informatiepunt en als uitvoerend orgaan vanuit 
Collectief Roosendaal, de verantwoordelijkheid voor 
de uitvoering van de eerste twee punten. Omdat veel 
werkzaamheden van de gemeente zijn overgedragen 
naar de VVV zijn daar enkele zaken bijgekomen. Voor 
de andere punten is een plan van aanpak opgesteld.

6.3 Evenementen

Het bezoeken van evenementen is een landelijke 
trend; men reist vanuit de eigen woonplaats op een 
avond of in het weekend daarvoor zonder aarzeling 
naar andere delen van Nederland. Natuurlijk zijn 
evenementen ook voor Roosendaal van groot belang 
voor de aantrekkingskracht van de binnenstad. Meestal 
wordt daarover nagedacht in termen van haalbaarheid 
en uitvoering. Maar in het geval van Roosendaal moet 
het vooral gaan over de ontwikkeling van nieuwe 
evenementen. Bezoekers van de binnenstad worden 
graag verrast. Ze blijven langer als er meer te beleven 
valt. Een belangrijke bijdrage aan die levendige 
binnenstad zijn evenementen die in de openbare 
ruimtes worden gehouden. Volgens de VVV zijn er 
in Roosendaal zo’n zeshonderd activiteiten per jaar, 
waarvan de meeste plaatsvinden in de binnenstad. 
Evenementen trekken bezoekers aan en zorgen voor 
een profilering van de binnenstad. Wielerliefhebbers 
komen bijvoorbeeld naar de Draai van de Kaai, jeugd 
komt op de kermis af. Aanbieders, zowel retail als 
gemeente, weten welk type publiek op de binnenstad 
afkomt en moeten daar met hun aanbod op inspelen. 
Technische ontwikkelingen maken het voor de 
leveranciers en de detailhandel mogelijk om daar 
makkelijker buiten de winkel gebruik van te maken. 
Er is geen voorraad of kassa meer nodig als mobiele 
webshops en apps worden ingezet. 
Thematisering, zoals met Kerstmis, zorgt voor sfeer en 
gezelligheid in de binnenstad. Dat zet bezoekers aan tot 
langer verblijf.
De programmering van activiteiten in de openbare 
ruimtes is van essentieel belang voor de verblijfskwaliteit 
van de binnenstad. Het vergt een professionele 



53

•  De bestemming Wonen wordt voorzien voor 
homogene woongebieden die binnen de 
binnenstadscontour vallen.

•  De bestemming Maatschappelijk is bedoeld voor een 
aantal bestaande maatschappelijke functies, waarvan 
het niet de bedoeling is dat ook andere functies 
mogelijk zijn.

•  In het Bestemmingsplan zal hard worden opgenomen 
dat er in de binnenstad per saldo geen m2 retail bij 
komt.

De diverse conceptvoorstellen uit de mandjes zijn 
gelegd naast de in de huidige bestemmingsplannen 
neergelegde regelingen. Daaruit is gebleken dat er 
op basis van de nu geldende bestemmingsplannen 
enkele voorstellen al (deels) ten uitvoer kunnen worden 
gebracht. Voor een aantal voorstellen is planherziening 
noodzakelijk.

Het is wenselijk in eerste instantie de voorstellen 
verder uit te werken waarna voor de diverse projecten 
aparte procedures (postzegelbestemmingsplannen en/
of omgevingsvergunningenprocedure met ruimtelijke 
onderbouwing) kunnen worden gestart. 

Uiteindelijk is het opstellen van één bestemmingsplan 
voor de gehele (nieuwe) binnenstadscontour het 
planologisch-juridisch eindbeeld. 

6.4 Bestemmingsplan, planologisch 
en juridisch instrumentarium

De voorstellen uit de mandjes hebben juridische en 
planologische begeleiding nodig. Kon tot voor kort 
buiten de binnenstad juridisch gezien veel gedaan 
worden, in de directe toekomst zal er scherper 
op worden toegezien dat de binnenstad niet 
‘gekannibaliseerd’ wordt. 

Om de hele gemeente Roosendaal ‘binnenstadproof’ 
te maken, is er een gericht beleid nodig. Er zijn 
immers grote investeringen mee gemoeid. Binnen 
de nieuwe figuratie van de binnenstad is tevens een 
goed instrumentarium nodig dat voldoende ruimte 
laat voor ondernemerschap. Hiervoor is een concept 
voorontwerp bestemmingsplan opgesteld.

Functionele ontwikkelingen
Ten aanzien van de huidige bestemmingsplannen kan 
gesteld worden dat de diverse centrumbestemmingen 
in functionele zin veel ruimte bieden. Gelet op de 
hoge dynamiek in de binnenstad en de behoefte 
aan uitwisselbare functies is het noodzakelijk met 
zogenaamde ‘cocktailbestemmingen’ te werken. 

•  De openbare ruimte (straten, pleinen, parken) 
vormt de (stedenbouwkundige) drager voor de 
binnenstadsvisie en wordt neergelegd in de 
bestemmingen Verkeer en Groen.

•  De bestemming Centrum is bedoeld voor ‘het hart’ 
van de binnenstad waar sprake is van hoge diversiteit 
en noodzaak tot uitwisselbaarheid van functies.

Vrouwenhof concerten
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de hand; deels is het er nog, deels moet het hersteld 
worden. Tegelijk moet beseft worden dat een positieve 
beleving van de binnenstad op meerdere pijlers rust.

Net als het uitgestrekte groene buitengebied, de 
dorpen en de brede groenzones in de woonwijken 
wordt het groene karakter van Roosendaal herkenbaar 
in de binnenstad. Komend vanuit de omliggende 
wijken, vanaf de snelwegen of het centraal station, 
is het nieuwe, compacte centrum herkenbaar door 
een nieuwe centrumring met een breed profiel en 
karakteristieke bomen. Dit zijn middelgrote tot grote 
laanbomen, die zorgen voor herkenbaarheid van het 
centrum en de knooppunten (een afwisseling van 
bomenrijen, groepen en solitairen, afhankelijk van de 
beschikbare ruimte en ‘accenten’), de bezoeker leiden 
naar de parkeerplaatsen/fietsenstallingen, bijdragen 
aan de (seizoens)beleving van de aantrekkelijke, slimme 
binnenstad en passen in het huidige stadsklimaat.

6.5 Openbare ruimte en vergroening

Het gaat bezoekers en bewoners niet alleen om 
winkels, horeca en andere voorzieningen. Mensen 
komen ook naar de binnenstad omdat ze gezelligheid 
en beleving zoeken. De ambitie is erop gericht om 
vooral de eigen bewoners terug te winnen, dus zal 
Roosendaal zich vergeleken met buurgemeenten 
als Bergen op Zoom, Etten-Leur en Breda specifiek 
moeten profileren.
Roosendaal is de groenste gemeente van Nederland. 
Maar in de binnenstad merk je daar niet veel van. 
Terwijl er verborgen schatten liggen uit het rijke roomse 
verleden, zoals Mariadal en het Van Loonpark. De 
bewoners geven aan weer groen in de binnenstad te 
willen. Groen is bovendien een ruimtelijk middel voor 
sociale binding; er kunnen bijvoorbeeld evenementen 
plaatsvinden. Het is een beproefde strategie, zoals 
bijvoorbeeld in Barcelona is gebleken. Daar is in de 
afgelopen decennia flink geïnvesteerd in de kwaliteit 
van de inrichting van het openbaar gebied. Dat heeft 
een enorme impuls gegeven. Voor Roosendaal ligt het 
verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruime voor 
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Alle deelgebieden zijn met elkaar verbonden 
(kralensnoer); routes langs en door al dit groen 
zijn logisch, bijvoorbeeld: van het centraal station 
via de kloostertuin Mariadal naar de binnentuin 
bij Tongerlohuis/schouwburg en verder via het 
beelden-/cultuurplein Nieuwstraat en de horeca in de 
Raadhuisstraat naar de ‘Groene’ Nieuwe Markt. Ook 
het traject van de Roselaar via de Dr. Brabersstraat 
en het Emile van Loonpark naar de parkeerplaats 
Kloosterstraat wordt een aangename, beloopbare 
wandeling na een dagje winkelen.

In de binnenstad, langs de centrumring en in de 
stadsparken geldt een hoger kwaliteitsniveau van het 
groenonderhoud. Dit met het oog op een aantrekkelijke 
beeld (beleving) en een aangenaam verblijfsklimaat.
De aanleg- en onderhoudskosten voor de openbare 
groene ruimte komen uit de exploitaties van de 
investeerders c.q. toekomstige ontwikkel- en 
beheerorganisatie van de binnenstad.

Binnen alle deelgebieden (deelprojecten) speelt groen 
een (hoofd)rol en heeft het tevens een economische 
functie (ten bate van winkelen, promotie en verkoop, 
verblijf, enzovoort), zoals:
-  een vergroende Nieuwe Markt: zowel voor verblijf als 

verkoop (bloemen- en plantenmarkt uit de streek);
-  een groter Emile van Loonpark, met betere aansluiting 

op het winkel- en cultuurgebied;
-  een cultuur-/speel-/beeldentuin rond de schouwburg, 

aanvullend op het Tongerloplein. 

Het openstellen van de kloostertuin Mariadal draagt 
ook bij aan de groene beleving van de bewoners 
en bezoekers van het centrum. Het Vrouwenhof ligt 
weliswaar buiten de (nieuwe) centrumring, maar draagt 
hier ook aan bij, zeker met zijn evenementen.

Niet alleen langs de nieuwe centrumring, maar ook in 
alle straten en binnentuinen herkent de bezoeker de 
binnenstad aan het groen.  



57

7 Mandjes maken en uitvoeren  

MARIADAL

EMILE VAN LOON

STER VAN ROOSENDAAL

TUSSEN DE MARKTEN

ROSELAARPLEIN NM MIDDEN
NM OOST

ROSELAAR ZUID

VAN DREGT 

Mandjeskaart
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door het nieuwe profiel, met flinke bomen;
-  een voorstel voor eerste ingrepen die door de 

participerende bewoners als uiterst noodzakelijk 
aangemerkt zijn: herinrichten Nieuwe Markt en 
verplaatsen waren-/weekmarkt en het vergroenen van 
de binnenstad;

-  het opstellen van een nieuw voorontwerp 
bestemmingsplan, waarmee de ondernemers 
zekerheid en veiligheid omtrent investeren krijgen;

-  en ten slotte, misschien wel de spectaculairste 
‘uitvinding’: het voorstel voor een nieuwe organisatie 
en financiering. Deze maatregelen kan men zien als 
de condities waaronder men met elkaar zou kunnen 
werken.

Op waarde schatten
Op initiatief van het gemeentebestuur is een 
belangrijke eerste stap gezet om de binnenstad van 
Roosendaal te revitaliseren. Er is veel werk verzet om 
de aanvankelijke scepsis te overwinnen en partijen te 
overtuigen dat met nieuw elan en daadkracht gewerkt 
gaat worden aan een aantrekkelijke binnenstad. 
Inmiddels is duidelijk waarneembaar dat er een positief 
sentiment begint te ontstaan. Het begint langzaam te 
borrelen. Een investeerder, die ruime ervaring heeft in 
projectontwikkeling, heeft geholpen de invulling van de 
mandjes concreet te krijgen. Met de mantra ‘de markt 
moet het doen’ zijn we dus heel ver gekomen.
Toch zijn de verwachtingen van vooral de gemeente 
nog divers. Dat komt natuurlijk ook doordat nog 
niet alles volledig te overzien is. Ook is er een 
gevoel ontstaan dat met het plaatsnemen van de 
(institutionele) beleggers in de cockpit de investeringen 
acuut zullen losbarsten. Met het plaatsnemen van 
personen in de cockpit heeft de ‘markt’ als het ware 
een gezicht gekregen. De ‘groten’, zoals men ze ook 
wel noemt, hebben een gezicht gekregen: De grote 
vastgoedeigenaren zijn druk met het zoeken naar 
verbeterpunten in het gebied Roselaar, V&D tot en met 
Tussen de Markten en verder.
Tegelijkertijd is hun opgave complexer. Zij hebben te 
maken met meerdere huurders en mede-eigenaren. 
Hun ontwikkelprocessen duren daardoor langer, vergen 
meer voorbereiding, vragen aanzienlijke investeringen 
en hun besluitvorming gaat over meerdere schijven.
Dit is precies de reden dat er een lange termijn, zo’n 
vijftien à twintig jaar, nodig is om de binnenstad te laten 
uitgroeien tot het niveau dat in het voorkeurscenario is 
geschetst. Maar dat wil niet zeggen dat deze ‘markt’ 
het niet wil doen, integendeel. Tegelijkertijd zijn deze 
cockpitleden ook de opdrachtgevers en kijken zij 
scherp mee naar wat er nu moet gebeuren om de 
condities voor de ontwikkeling voor de totale markt 
– of ze nu klein of groot zijn – zo goed mogelijk te 
formuleren. Dat is nodig om de gezamenlijke doelen 
– voor het publiek, de gemeente, de ondernemers en 
de beleggers – te bepalen. Deze gezamenlijke doelen 
moeten leiden tot een organiserend vermogen en 
daadkracht.

7.1 Werkbare strategie

In de plannen voor de compacte binnenstad van 
Roosendaal hebben we een aantal uitvindingen 
gedaan die in de praktijk veel voordeel kunnen 
opleveren. De gangbare manier van werken 
tussen overheid en markt leek op een gordiaanse 
knoop en kende ook veel ingesleten patronen. 
Daarom moesten wij onconventioneel zijn om een 
werkbare strategie te ontwikkelen. Het eerste 
wat we gedaan hebben is een voorkeurscenario 
opstellen. Dat scenario is gebaseerd op onze 
integrale kennis en kunde over verkeer en vervoer, 
parkeren, routering, winkels, branchering. Maar 
ook op onze bevindingen over beleving, vermaak, 
aantrekkingskracht en het onderscheidend 
vermogen ten opzichte van andere plaatsen in de 
regio. Speciale aandacht is er besteed aan het 
nieuwe winkelen. De status van Smart Retail City is 
zelfs veroverd. Normaal zou je een document als dit 
een “visie” of een “masterplan” hebben genoemd. 
Dat hebben we niet gedaan, om geen valse 
verwachtingen te wekken.

7.2 Mandjes maken

Met het voorkeurscenario in de hand zijn we vervolgens 
met de bestaande ondernemers en grondeigenaren gaan 
praten om hun te vragen of zij wat in onze voorstellen 
zagen en of zij, met een paar ondernemers bij elkaar, een 
“mandje” wilden vormen. In betrekkelijk korte tijd hebben 
we een indrukwekkende hoeveelheid mandjes kunnen 
vormen.

Ingrepen en stappen
De stappen die wij voorstellen zijn eenvoudig uiteen te 
zetten:
-  een kleinere, compactere en overzichtelijker binnenstad;
-  een nieuwe, in één richting geleide centrumring 

waarover alle verkeer zich verplaatst. Royaal herkenbaar 
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Nieuwe Markt Midden 
Voor de Nieuwe Markt wordt voorgesteld de 
warenmarkt uit te plaatsen en het plein te herinrichten 
met veel groen en water. Hierdoor verbetert de 
verblijfskwaliteit aanzienlijk.
De bijdrage van de gemeente bestaat uit het opstellen 
van het nieuwe bestemmingsplan. Ook neemt de 
gemeente de ontwikkeling en uitvoering van de nieuwe 
plaats voor de markt voor haar rekening, evenals de 
plannen voor het Stadskantoor.

Urgentie
Omdat de urgentie voor de ondernemers hoog is, 
zijn wij bij de invulling van de mandjes gaan zoeken 
naar een zo snel en concreet mogelijke realisatie. De 
processen die snel kunnen plaatsvinden komen als 
eerste. Zo maken we een investeringskalender die de 
achtereenvolgende stappen van realisatie concreet 
maken. Dit is niet alleen een wens van de gemeente 
maar ook van de ondernemers (de ‘kleinen’ en de 
“groten”). Dat kwam ook naar voren uit de participatie: 
men wil op zo kort mogelijke termijn resultaten 
zien. De analyse die onze experts hebben gedaan 
bevestigt dit. Alle neuzen wijzen dezelfde kant op: 
de markt wil en kan het doen en moet het ook doen. 
De eerste investeringen in de geschetste mandjes 
bedragen bij elkaar 75 à 100 miljoen euro. Het publiek 
ziet zijn wensen vervuld, de klant wordt bediend, 
de ondernemers kunnen verder, de gemeente kan 
uitrekenen wat haar return on investment kan zijn.  
De investeringen, die later door de institutionele 
beleggers zouden kunnen worden gedaan, zijn hier een 
veelvoud van. Nodig is dat de gemeente en de markt 
gelijk oversteken en allebei instemmen met de doelen 
en de condities waaronder dit moet gebeuren.

7.3 De ingrepen

In hoofdstuk 4 staan de voorstellen om de compacte 
stad te kunnen realiseren via ruimtelijke ingrepen en een 
aanpassing en herinrichting van bestaande functies en 
locaties. Hier volgt een meer concrete invulling van het 
hoe, wie en wat. 

Uitsnede voorkeurscenario Nieuwe Markt midden

Waterelement 
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Tussen de Markten
In de binnenstad is er alleen sprake van één hart als 
de breuk van het verleden wordt geheeld. Hierin staan 
twee componenten centraal, die samen de oplossing 
aanreiken. Dat zijn de Nieuwe Markt, de inrichting 
daarvan en de functies die daar noodzakelijk zullen 
zijn. De tweede pijler vormt de Noord-Zuid verbinding 
tussen Markt en Nieuwe Markt ter hoogte van Tussen 
de Markten. Deze relatie moet onderdeel worden 
van het stratenpatroon van de stad. Het wordt een 
stadsstraat met een bijzonder karakter door ligging, 
aard en mogelijkheden. Bijzondere aandacht behoeven 
de aansluitingen aan Nieuwe Marktzijde en – vooral ook 
– aan Marktzijde. De kwaliteit van de verbinding moet 
onomstreden zijn. Er wordt met alle betrokken partijen 
overlegd. Wellicht wordt deze eerste fase, de stadsstraat 
in 2014 nog gerealiseerd. Een bijzonder gebied 
ontstaat als de oude breuklijn getransformeerd zou 
kunnen worden tot een bijzonder Oost-West gesitueerd 
dwaalgebied, waarop ook aansluiting mogelijk is vanuit 
bijvoorbeeld het V&D warenhuis. 
De eerste – voor de hand liggende – stap is aansluiting 
vanuit de stadsstraat oostwaarts naar de Passage. De 
tweede, doortrekking in westelijke richting inclusief een 
doorbraak naar de Dr. Brabersstraat. Hiervoor is nog veel 
overleg nodig, maar de gedachte verdient uitwerking, 
mede vanwege de waarde-creatie die eruit voortvloeit. 

Roselaarplein
In dit deelgebied wordt voorgesteld om: 
- de kiosk geheel of deels te verplaatsen;
- het busstation te verplaatsen;
- een nieuwe entree te maken voor de parkeergarage; 
- het Roselaarplein opnieuw in te richten;
- de entree van de Roselaar te verbeteren;
-  de westelijke pleinwand te verbeteren door nieuwbouw 

toe te voegen;
- herontwikkeling van de Dr. Brabersstraat.

Door deze ingrepen verbeteren de winkelrouting, 
de verblijfskwaliteit, de verkeersafwikkeling en de 
ontsluiting van de parkeergarage. De bijdrage van de 
gemeente bestaat uit het opstellen van het nieuwe 
bestemmingsplan, de verplaatsing van het busstation,  
de aanleg van de nieuwe entree voor de parkeergarage.
De betrokken vastgoedeigenaren hebben zich bereid 
verklaard deze business case op te stellen en zo mogelijk 
uit te voeren. De verplaatsing van het busstation kan pas 
plaatsvinden als de kleine centrumring operationeel is. 
Uitvoering van deze ingreep wordt op zijn vroegst 2017.

Uitsnede voorkeurscenario Roselaarplein

Referentie Roselaarplein

Referentie plein busstation

Referentie toegang parkeergarage

Collage Tussen de Markten

Uitsnede voorkeurscenario tussen de markten
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De bijdrage van de gemeente bestaat uit het uitplaatsen 
van het tankstation met wasstraat, het aanpassen van 
het bestemmingsplan om uitbreiding van de Roselaar 
aan de zuidkant en zuidwestkant mogelijk te maken, 
de haltering van de stadsbus en het verbeteren van de 
ontsluiting op de centrumring ten bate van parkeren. 
Het verbeteren van de ontsluiting ten bate van parkeren 
op het Mill Hillplein is nog een optie.
De Roselaar zou kunnen uitbreiden (inclusief het huidige 
pand van Staalbankiers), intern kunnen herschikken en 
qua routing verbeteren. 

De Ster van Roosendaal Biggelaar
Een hernieuwde thematische programmering van de 
Biggelaar (Roosendaalse smaken: Biggelaar tabak, 
Lonka, Liga, Wenneker, enzovoort) maakt van de 
Biggelaar (opnieuw) een belangrijke trekker in de 
binnenstad. Hierbij is het voor het functioneren van de 
totale binnenstad van belang dat er een aantrekkelijke 
verbinding ontstaat tussen het Tongerloplein en 
de Raadhuisstraat, waardoor het cultuurhart beter 
verbonden raakt met de rest van de binnenstad. 
De gemeente zorgt samen met de eigenaar van 
dit complex voor een betere relatie tussen de 
parkeergarage en het winkelcentrum.

Oostelijk deel Nieuwe Markt
Voor dit deelgebied wordt voorgesteld de ruimtelijke 
kwaliteit en verblijfskwaliteit te verbeteren door de 
entree van de parkeergarage te herontwikkelen met 
toevoeging van bouwvolume of andere ruimtelijke 
ingrepen. De grootste vastgoedeigenaar in dit gebied 
is gevraagd om met een haalbare business case te 
komen voor herontwikkeling van dit gebied in relatie tot 
de Passage, waarbij herontwikkeling van het paviljoen, 
toevoeging van ontwikkelvolume en verbetering van de 
routing, branchering en verblijfskwaliteit uitgangspunt 
zijn. De bijdrage van de gemeente bestaat uit het 
opstellen van het nieuwe bestemmingsplan en de 
eventuele verkoop van het paviljoen.

Zuidzijde Roselaar/Mill Hillplein
Hier wordt uitbreiding en herschikking van Roselaar-
Zuid voorgesteld. Hierdoor verbetert de routing en het 
trekkersbeeld..

Referentie planten- en bloemenmarkt

Referenties toegang Nieuwe Markt garage

Uitsnede 

voorkeurscenario 

Ster van Roosendaal
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Tongerloplein
Het recent heringerichte Tongerloplein heeft, ondanks 
de ambitie als cultuurplein en flankering door 
schouwburg en museum, nog steeds te kampen met 
zeer beperkte activiteit op en rondom het plein. De 
grove volumes van de Biggelaar en de schouwburg, 
de lege plek tussen de Biggelaar en de Koster zelf 
vormen ruimtelijk aanzienlijke opgaven. Ook de ‘dode’ 
achterkant van de Sint Jan is debet aan de beperkte 
activiteit op het plein. 

Een investeerder heeft aangegeven te willen investeren 
in bijvoorbeeld de Sint Jan, maar ook in de plek naast 
de Biggelaar, om zo het Tongerloplein te activeren.  
Ook zijn aanpassingen gedaan aan de 
verschijningsvorm van de Biggelaar en leeft de wens 
om de parkeergarage in deze opwaardering mee te 
nemen. In de ontwikkeling van het cultuurhuis liggen 
kansen om de verschijningsvorm van De Kring op 
te waarderen. Voor de hand ligt om voor zowel de 
Biggelaar als De Kring te zoeken naar een ‘groene’ 
opwaardering van de gevels. Hierbij zal wel recht 
worden gedaan aan de monumentale waarde van het 
Tongerlohuis en de Sint Jan. Het motto ‘behoud door 
ontwikkeling’ lijkt hier op zijn plaats.

Fractiehuis
Binnen de totale herschikking van de gemeentelijke 
functies en gebouwen lijkt een flinke kans te ontstaan 
bij het Fractiehuis. Door dit monumentale pand, dat 
momenteel zeer beperkt wordt gebruikt, vrij te spelen 
voor andere functies zoals bijvoorbeeld de VVV, ontstaat 
er een nieuwe relatie tussen het Emile van Loonpark, de 
Domineestraat en het Tongerloplein. Ruimtelijk is deze 
aanpassing relatief eenvoudig, doordat reeds door het 
afbreken van de fietsenberging aan de achterzijde de 
tuin direct aan het Tongerloplein komt te liggen. Het 
gebouw zelf zal wel enige aanpassingen vergen.

Nieuwstraat
De ontsluiting van parkeergarage Biggelaar wordt 
geïntegreerd in het nieuw gebouwde volume op de 
locatie Nieuwstraat. Hierdoor buigt de autostroom 
eerder af en ontstaat er een betere relatie tussen de 
Raadhuisstraat, Nieuwstraat, Tuin van Hasselt en het 
Tongerloplein. Dit gebouwde volume dient vanwege 
de gewenste relaties slechts een deel van de kavel te 
beslaan en een programmering te krijgen die aansluit bij 
dit deel van de binnenstad. De verdere invulling van de 
kavel dient gezocht te worden in de groene tuinsferen 
en de jongerencultuur (skatebaan, speelvoorzieningen). 
Speciale aandacht gaat uit naar de wijze waarop 
de invulling bijdraagt aan het verbeteren van de 
verschijningsvorm van deze stadsentree.
In het gebied hebben particuliere investeerder zicht 
gemeld voor verbetering van de ontsluiting van de 
garage, een poppodium en zorgwoningen. Het 
integreren van de hellingbaan in een gebouwd volume 
moet architectonisch op dusdanige wijze gebeuren dat 
het bijdraagt aan een aantrekkelijke omgeving.

Referentie Nieuwstraat

Cultuur op het Tongerloplein
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omgeving mogelijk te maken, dienen vervolgens de 
parkeerterreinen van De Kring en Zinc omgevormd te 
worden. Tot slot schuilt in de huidige parkeerplaats 
van een kans om het totale gebied ook aan het nieuwe 
centrum aan te sluiten. 

Emile van Loonpark
Het Emile van Loonpark wordt weer een echt 
stadspark van hoogwaardige kwaliteit, met daarbij 
passend gebruik en verblijf. Het park ligt gunstig, 
binnen de nieuwe centrumring, en sluit direct aan op 
het winkelkerngebied. Een grotere doorgang tussen 
Oude Markt en park vergroot de herkenbaarheid. 
Het verwijderen van de bestaande parkeerplaats 
en het uitbreiden van het park zorgen voor meer 
herkenbaarheid van het park, een betere beleving in het 
park en een betere aansluiting op de Bloemenmarkt. 
Een goed padenstelsel, dat aansluit op de logische 
routes en toegangen, hoort daarbij. 
Nieuwe horeca in het park maakt het een aantrekkelijke 
plek om te verblijven. Deze horeca kan aan de zijde 
van de Vughtstraat, bij voorkeur aan het water inclusief 
terras, worden gerealiseerd.

Cultuurhuis
Het initiatief van De Kring en Stichting De Ghulden Roos 
laat zien dat zij graag hun rol spelen in een versterkte 
binnenstad en blijk geven van hun maatschappelijke 
betrokkenheid. Daarmee zijn zij ook belangrijke 
partners bij het ontwikkelen en concretiseren van 
de verdere plannen in het kader van het programma 
Hart voor de Binnenstad. In de uitwerking van de 
plannen voor de schouwburg en het Tongerlohuys zal 
nauw aansluiting worden gezocht bij dit programma. 
Met als doel een opwaardering van de gebouwen 
en omgeving en een vergroting van de functionaliteit 
en exploitatiemogelijkheden van het gebied en de 
gebouwen. De discussie spitst zich vooralsnog toe op 
de toegankelijkheid van het gebied en de positionering 
van de beoogde horeca.

Tuin van Hasselt
Het zeer gefragmenteerde gebied dat gedomineerd 
wordt door parkeerplaatsen (Zinc, De Kring en 
Bleijenberg) heeft de potentie om een nieuwe 
groene oase in de binnenstad te worden. Hierbij is 
de relatie met het Tongerloplein en de verschillende 
cultuurfuncties een grote kans. Maar ook de 
mogelijkheden om de monumentale panden aan de 
Molenstraat en de Mariagaarde hierop aan te laten 
sluiten spreken tot verbeelding. Deze ontwikkeling start 
bij het enige gedeelte dat momenteel al tuin is, met 
daarin het Koetshuis. Dit is particulier eigendom maar 
zal deel moeten uitmaken van de totale businesscase 
voor de tuin. Om de verschillende relaties met de 

Referentie tuin van Hasselt

Uitsnede voorkeurscenario Emile van Loonpark
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Mariadal

Invulling kloostercomplex Mariadal
De herontwikkeling van het voormalige kloostercomplex 
Mariadal geeft Roosendaal een attractie van boven-
regionale betekenis. Het past ook in de tijdgeest 
van zingeving en gezond willen leven. Het heeft een 
autonoom trekkende kracht, geeft allure aan het 
imago van de stad en maakt Roosendaal ‘grootser’ 
(mentaliteit/cultuur). Voor de Roosendalers zal een 
verborgen schat toegankelijk worden. 

Naast (dag)horeca in een paviljoen is er een initiatief 
om in een hoekpand aan de Vughtstraat een hotel-
restaurant c.q. bed & breakfast te vestigen. Voor 
nog meer reuring in het park (en daarmee minder 
ongewenst gebruik) zullen evenementen worden 
georganiseerd. Ook de inrichting van het park zal 
worden verbeterd en verfraaid: prettig lopende 
bestrating (ook skaters?), een nieuw rosarium, 
fietsenstalling en voorzieningen voor jong en oud 
(volgens voorwaarden Blue Zones/ Age-friendly Cities).

Het initiatief voor nieuwe horeca en uitbreiding 
van het park komt van (lokale) particulieren en 
horecaondernemers in de exploitatie wordt naast het 
toevoegen dan wel aanpassen van panden in en om 
het park ook uitbreiding en vernieuwing van het groen 
en de voorzieningen opgenomen. Te denken valt aan 
het betrekken van lokale kwekers voor het rosarium. 
Het verhoging van de onderdoorgang aan de zijde van 
de Oude Markt zou wenselijk zijn en de haalbaarheid 
hiervan wordt onderzocht.. 
Het organiseren van evenementen is aan de nieuw 
voorgestelde binnenstadsorganisatie en diegenen die  
zij daarbij willen laten aansluiten. 

Referentie Emile van Loonpark

Rosarium Mariadal eindfase

- Uitsnede 

voorkeurscenario Mariadal
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Door de tuin te ontsluiten wordt het mogelijk voor 
bezoekers om via een kortere, aantrekkelijke looproute 
van het station naar het centrum te wandelen.
 
Uitbreiding parkeerplaatsen Kloosterstraat
De toekomstige invulling van het kloostercomplex 
leidt tot een parkeervraag waarvoor aan de noordzijde 
van het plangebied geen ruimte is. Door een ruime 
parkeergelegenheid te realiseren tussen Mariadal en 
de binnenstad (het vierde parkeerbronpunt) heeft de 
nieuwe parkeerplaats een functie voor beide gebieden. 
Deze parkeerplaats komt deels op de locatie van 
de huidige, onaantrekkelijke parkeerplaats aan de 
Kloosterstraat en deels op de locatie van de huidige 
scholen. Door het verwijderen van de schoolgebouwen 
verbetert de uitstraling en de ruimtelijke beleving van 
het kloostercomplex.
Naast de grote parkeercapaciteit is de ruimte in de 
Kloosterstraat noodzakelijk voor de warenmarkt. Het 
krijgt de uitstraling van een Zuid-Europese marktplaats: 
onder een bladerdak van bomen (bijvoorbeeld 
platanen) en met een halfverharding (bijvoorbeeld geel 
dolomiet). De functie van de warenmarkt past bij het 
kloostercomplex waar ook van oudsher groente en fruit 
werden gekweekt. De warenmarkt ligt op loopafstand 
van de voorzieningen voor het openbaar vervoer.

Verplaatsing functie Stadskantoor 
Het verzoek om het huidige Stadskantoor te 
verplaatsen is voortgekomen uit de behoefte om 
schuifruimte binnen de nieuwe binnenstadse figuratie 
te maken. Voor een bij de tijd passend Stadskantoor 
zijn diverse locaties. De uiteindelijke keuze voor een de 
locatie, is aan de gemeente. 

Het kloostercomplex krijgt een complementaire functie 
ten opzichte van de binnenstad. De aspecten van 
het kloosterleven – contemplatie, inzicht en retraite 
– worden gecombineerd met hoogwaardig verblijf, 
werken, wonen, zorg en samenkomen (hotel, congres, 
enzovoort). Dit zal in samenhang zijn met de grote, 
grotendeels onaangetaste kloostertuin (lokaal voedsel), 
waarbij het monumentale deel wordt gerespecteerd. 
Het gebied verbindt zo verleden, heden en toekomst en 
legt nieuwe verbanden. 

Referentie route door Mariadal

Referentie parkeerplaats Kloosterstraat

Villa Augustus
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De gemeente kan de Werkgroep Van Dregtplein 
(vertegenwoordigd door Joost van der Sommen) een 
groen-adoptie-overeenkomst aanbieden. Het verschil 
met de nieuwe adoptie-initiatieven, en daarmee 
ook het risico, is dat de gemeente geen nieuw 
investeringsbudget beschikbaar kan stellen, aangezien 
dat in 2012/2013 al is gedaan. Materialen zullen dus 
op een creatieve manier door de bewoners bij elkaar 
moeten worden gezocht (via bijvoorbeeld Oranjefonds, 
GroenDoen, Green Deal?).

Het project staat op zichzelf, maar moet in verband met 
de herinrichting van de Laan van Luxemburg als nieuwe 
centrumring hierop worden afgestemd. Aanpassingen 
in het groen kunnen mogelijk wel gecombineerd worden 
met aanpassingen ten bate van de nieuwe centrumring.

          

Nieuwbouw scholen op locatie huidige 
Stadskantoor
Er is en blijft behoefte aan een basisschool in de 
binnenstad. Om de scholen een perspectief te bieden 
dat aantrekkelijk genoeg is om mee te willen doen 
aan een verhuisoperatie is nieuwbouw noodzakelijk. 
De locatie van het huidige Stadskantoor is ideaal qua 
ligging in de wijk, qua bereikbaarheid en voor het 
organiseren van activiteiten in de kloostertuin of het 
combineren van voorzieningen met de school aan de 
Vincentiusstraat. Dit zal gebeuren in overleg met de 
Stichting Katholiek Onderwijs Roosendaal.

De gemeente draagt aan bovenstaande vier 
deelprojecten/businesscases het volgende bij:
-  zorgt voor bestemmingsplanherziening in verband 

met de invulling van het kloostercomplex Mariadal, de 
realisatie van parkeerplaatsen en de verplaatsing van 
scholen;

-  besluit om niet te investeren in renovatie van het 
huidige Stadskantoor, maar in een van de beschikbare 
of door de gemeente gewenste locaties.

Van Dregtplein
Het Van Dregtplein, een woongebied binnen de nieuwe 
centrumring waar door de crisis voorlopig niet wordt 
gebouwd, blijft als tijdelijk groen ingericht. De bewoners 
(Laan van Luxemburg en Dr. van Dregtstraat) willen het 
bestaande tijdelijke groen (wadi, langgras, knotbomen 
en palen) aantrekkelijker en bruikbaarder maken voor 
de buurt. Daarnaast willen zij beheer en onderhoud 
overnemen van de gemeente. Dit past geheel in de 
vergroenings- en participatievisie van de binnenstad en 
kan per direct worden uitgevoerd. 

Uitsnede voorkeurscenario Van Dregtplein
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Algemene uitgangspunten die hierbij gelden zijn:
•  transparantie: een open begroting van gemeente en 

particuliere investeerders;
•  zeggenschap: ondernemers en bewoners krijgen meer 

te zeggen over hoe de beschikbare middelen precies 
verdeeld worden en

•  opdrachtgeverschap gemeente : regelmatige toets of 
de door haar gewenste prestaties worden geleverd.

8.2 Wat doen de ondernemers?

De ondernemers investeren in hun eigen vastgoed, als 
eigenaar/ondernemer of als belegger, en exploiteren hun 
eigen ondernemingen. In de loop van het proces zijn 
we dit mandjes gaan noemen. Er zijn ‘snelle mandjes’ 
die spoedig uitgevoerd kunnen worden. Ook zijn er 
complexere mandjes die meer tijd vergen. Dit heet 
fasering en planning in de tijd. De nieuwe organisatie 
zal onder leiding van haar bestuur een meerjarenraming 
moeten opstellen en die moeten doen uitvoeren. 
Hierbij gaat het steeds om hetzelfde principe: deze 
investeringen worden door de ondernemers alleen en/
of in combinatie gedaan. De investeringen zijn dus hun 
eigen businesscases. De investeringen van de eerste 
voorgestelde mandjes bedragen bij elkaar 75 à 100 
miljoen euro.

8.3 Wat doen de bewoners?

De binnenstadbewoners maken via een gemandateerde 
vertegenwoordiger deel uit van de organisatie. Ze 
zijn een smeermiddel tussen de doorgaans moeilijk 
communicerende publieke en private partijen. Zij hebben 
een gezond eigen belang, ze voelen zich verantwoordelijk 
voor hun woon/leefomgeving, en ze vertegenwoordigen 
het belang van de klant in de binnenstad. Een 
noodzakelijke rol – participatie – die overheid en markt op 
gezette tijden bij elkaar zal moeten brengen.

8
8.1 Naar een compacte binnenstad

De financiële haalbaarheid rust op een aantal 
pijlers.

De gemeente Roosendaal wil afslanken, minder zelf 
doen en meer uitbesteden. Dat betekent taken loslaten 
en overdragen aan andere belanghebbenden met de 
bedoeling dat die voor hetzelfde budget meer kwaliteit 
leveren. Het resultaat: een binnenstad, die schoon, 
heel en veilig is en tevredenheid bij bewoners en 
ondernemers.

De grote vastgoedbeleggers en kleinere lokale 
investeerders zijn bereid om de komende jaren 
te investeren in zaken, die waarde aan hun bezit 
toevoegen. € 75 à € 100 miljoen voor de binnenstad van 
Roosendaal om te beginnen, zo snel als de markt het 
op kan nemen.

Welke bijdrage zou daar vanuit de gemeente aan 
gekoppeld moeten worden? Om te laten zien dat het 
menens is behoort die bijdrage in verhouding te staan. 
In termen van stedelijke vernieuwing moet je dan 
denken aan een financiële impuls in de orde van grootte 
van € 2,5 miljoen per jaar de eerstkomende 5 jaar. Dit 
levert een multipliereffect op van 1:6! Waar zou dat geld 
vandaan kunnen komen? Enkele suggesties:

•  overheveling van budget dat de gemeente al aan de 
binnenstad besteedt.  
Wij verwachten dat de binnenstadorganisatie slimmer 
en goedkoper kan inkopen dan nu gebeurt. Bovendien 
leidt het zelf kunnen beslissen tot meer commitment 
en draagvlak voor gemeentelijke belastingen. De 
gemeente gaat definiëren welke taken ze (ineens 
of gefaseerd) wil overdragen, welke budgetten 
en heffingen daarbij horen en welke niveau van 
dienstverlening ze daarvoor verlangt. 

•    herprioritering van reeds gepland groot onderhoud. 
Het hoeft niet allemaal nieuw geld te zijn natuurlijk. 
Je kunt ook schuiven tussen reeds voorziene 
investeringen.

•   fondsen van derden verwerven. 
Met geld maak je geld. Als je provincie of rijk weet te 
interesseren in jouw plannen en bereid bent daar zelf 
voor de helft aan bij te dragen, dan word je niet alleen 
serieus genomen maar verdubbel je je investering.

Financiële haalbaarheid   
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-  de ondernemers (markt) moeten veilig en vol 
vertrouwen kunnen investeren voor de lange termijn;

-  regeldruk, voorwaarden en eisenpakketten moeten 
worden weggenomen;

-  de “markt” laat zien dat ze willen (de mandjes);
-  het gebrek aan kennis, middelen en organiserend 

vermogen van de lokale overheid wordt erkend.  
De gemeente moet en wil transformeren en 
verkleinen. De lokale overheid gaat tussen de 
gangbare processen uit en stelt de markt in staat te 
ondernemen. Dat gaat sneller en goedkoper;

-  er worden eisen gesteld aan de professionaliteit 
van de gemandateerde bestuurders in de nieuwe 
onderneming en aan de bemensing van de organisatie;

-  de bewoners krijgen een belangrijke rol, zij zijn 
gebruiker, deskundige en klant en ze vormen het 
evenwicht in het bestuur;

-  het te realiseren programma is integraal, het gaat niet 
alleen om winkels, maar ook om beleving, verblijf, 
onderhoud, beheer van de routing, verkeer en vervoer, 
Smart Retail City, marketing en evenementen.  
 De binnenstad moet verkocht worden;

-  het instrumentarium is op orde: langetermijnplan, 
kortetermijnactie, juridisch/planologisch 
instrumentarium voor de binnenstad en voor de hele 
stad;

- organisatorische voorwaarden zijn ingevuld.

8.4 Wat doet men samen?
De Binnenstadsorganisatie beheert de fondsen die 
ter beschikking zijn gesteld. De organisatie bereidt de 
plannen voor het algemeen nut voor en doet voorstellen 
voor de uitvoering, het onderhoud en de exploitatie. 
Samen ziet men dus het nut van de hele operatie in, 
zorgt men ervoor dat het gebeurt, doet men zaken 
en weet men voordelig in te kopen en uit te voeren, 
zodat de stroom van veranderingen constant blijft. 
Het is een professionele organisatie, die natuurlijk 
ook onder leiding van haar bestuur de marketing en 
het evenementenbeleid doet. Vervolgens gunt zij de 
uitvoering aan diegenen die het beste en goedkoopste 
zijn.

8.5 Waarom gaat dit werken?
-  de economische, fysieke en sociale situatie vraagt om 

snelle en adequate ingrepen. De urgentie is hoog;
-  er kan voor de ondernemers geen lastenverzwaring 

meer bijkomen;
-  het wantrouwen tussen markt en gemeente is groot, 

bij sommige partijen in de binnenstad zelfs heel groot 
(horeca), uitmondend in scepsis. Hierdoor heeft de 
slagkracht van de huidige werkwijze sterk ingeboet;

Roselaarplein: concept van samenwerkende architecten
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Middellange termijn:
•  busstation Roselaarplein slopen;
•  herontwikkeling Mariadal-klooster;
•  Kloosterstraat: Stadskantoor, scholen verplaatsen, 

herontwikkeling foodsuper, parkeren; 
•  Ster van Roosendaal: Cultuurcluster.

Lange termijn:
•  Warenmarkt naar Kloosterstraat;
•  Tuin van Hasselt; Oost-West verbinding tussen Dokter 

Braberstraat en de Passage, loodrecht op Tussen de 
Markten: nieuwe vierkante meters maken; 

•  Nieuwe Markt/pergola entree;
•  Emile van Loonpark: herinrichten/vergroenen 

parkeerterrein.

Wel is aan te geven in een netwerkplanning hoe de 
verschillende stappen van elkaar afhankelijk zijn en welke 
doorlooptijden ongeveer gerekend moeten worden. 
In onderstaand schema is dit weergegeven.

9
Omdat veel van de planning en fasering 
afhankelijk is van de marktontwikkelngen is nog 
geen exacte planning te geven. Er is een indeling 
gemaakt van wat op korte, middellange en lange 
termijn gepland is. 

Korte termijn:
• testprojecten uitvoeren voor Smart Retail City
•  centrumring installeren en eenduidig parkeerregime 

instellen;
•  aankleding in-/uitrit garage Nieuwe Markt, 
•   verhuisbewegingen naar kern, evenementen;
•  warenmarkt verplaatsen naar Emile van Loonpark, 

Nieuwe Markt vergroenen;
•  kloostertuin toegankelijk maken;
•  doorgang ING-pand verbreden;
•  Roselaarplein: kiosk slopen;
•  start cultuurcluster en Tuin van Hasselt (ook 

middellange en lange termijn) Nieuwstraat aanpakken;
•  horeca Vughtstraat bestaande panden; 
•  exploitant Mariadal vinden, tuin toegankelijk maken, 

klooster/kloostertuin.

Fasering en planning
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verkoopkanaal lijkt dit proces nog eens te versnellen. 
Het grootwinkelbedrijf gaat zich concentreren op 
minder locaties dan voorheen en vergroot ondertussen 
zijn reikwijdte via de webshop. Daarmee wordt de 
verkleining van binnensteden buiten de 15 grootste 
gemeenten sterker en eerder voelbaar.
Dit is een organisch proces dat zich ruimtelijk op een 
ongeorganiseerde wijze openbaart. Het is immers niet 
zo dat een aanloopstraat netjes korter wordt (bezien 
vanuit het centrum). De leegstand treedt daar op 
waar ondernemers vertrekken of, al dan niet vrijwillig, 
stoppen. Het levert een beeld op van een “gatenkaas”. 
Dat gebeurt overigens niet alleen in de aanloopstraten, 
maar ook in de binnenstad. Na verloop van een lange 
periode ontstaat een nieuw evenwicht. 

10.2 Drie partijen organiseren de 
binnenstad van Roosendaal

Ook in Roosendaal is heeft dit proces van krimp flink 
plaatsgevonden. Het is duidelijk dat Roosendaal toe is 
aan een andere wijze waarop partijen investeren in de 
binnenstad. Het gaat om drie partijen: marktpartijen, 
gemeente en bewoners. In de nieuwe binnenstad 
moet allereerst  de markt (particuliere investeerders) 
het doen.  Zij bepaalt het tempo en de omvang van de 
verbeteringen en neemt ook de verantwoordelijkheid 
over voor het beheer van de openbare ruimte. 
De gemeente ondersteunt, stimuleert en blijft in eerste 
instantie verantwoordelijk om de nieuwe Centrumring 
aan te leggen, de overige infrastructuur zoals Wifi en de 
parkeergarages. Naast financiële middelen zullen er naar 
alle waarschijnlijkheid ook nieuwe instrumenten nodig 
zijn. Dus ook de gemeente is aan zet. 
De derde partij bestaat uit de bewoners. Bewoners 
zijn de grootste homogene groep gebruikers van 
de binnenstad. Uit het advies van de Expertgroep 
Bewoners blijkt hoe belangrijk zij een goede organisatie 
van de binnenstad vinden.

Geen partij kan het echter alleen. Eigenaren, 
ondernemers, bewoners en gemeente zullen, vanuit 
de gedeelde visie zoals in dit plan is verwoord, hun 
verantwoordelijkheid moeten nemen en bereid moeten 
zijn mee te werken aan het tot uitvoering brengen van 
de plannen. 

10.3 Besluitvorming en financiering 

De Binnenstadorganisatie heeft een klein strategisch, 
professioneel projectbureau, zonder gemeentelijke 
medewerkers, met maximale slagkracht. Het 
projectbureau is verantwoordelijk voor de planning, 
budgettering, kwaliteit en participatie van de uitvoering 
van het binnenstadsplan.  

10

10.1 Ook Roosendaal krimpt 

Binnensteden zijn dé trekker van 
winkelconsumenten. Die consumenten komen 
voornamelijk uit de eigen gemeente en, afhankelijk 
van de stad, de regio of nog verder (Belgie!). 

Kenmerkend voor de Nederlandse binnensteden 
is dat deze historisch en organisch zijn gegroeid, 
een stedelijke kwaliteit hebben met  een mix van 
grootwinkelbedrijf, MKB en nieuw ondernemerschap 
en naast retail andere functies kennen: horeca, cultuur, 
dienstverlening, zorg en wonen. De laatste 20 jaar 
is er in veel binnensteden geïnvesteerd in nieuwe 
winkelvoorzieningen, waarmee een kwaliteitssprong 
is gemaakt die past bij de wensen van de moderne 
consument. Dit heeft geleid tot een forse groei in het 
aantal winkelvoorzieningen per inwoner.Tegelijkertijd is 
het consumentengedrag verder geëvolueerd, wat leidt 
tot verminderde trouw aan “merk” en “eigen stad”, een 
betere informatievoorziening en een sterk toegenomen 
concurrentie tussen winkelgebieden. 
Deze ontwikkeling leidt tot een landelijk herkenbare 
trend waarin binnensteden compacter worden. Dit is 
een autonoom proces dat zich in de loop der jaren 
openbaart, zij het met ups and downs. Het sterkst is dit 
te zien in aanloopstraten. In tijden van hoogconjunctuur 
zijn hier de meeste panden in gebruik als winkelpand, 
maar tijdens de recessie neemt hier de leegstand juist 
rap toe en vindt er een functiewijziging naar wonen 
en dienstverlening plaats. De komst van internet als 

Organisatie Project Binnenstad: hoe verder? 
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bepalen het tempo en de omvang van de verbeteringen 
en nemen ook de verantwoordelijkheid over voor het 
beheer van de openbare ruimte. De gemeente faciliteert, 
ondersteunt en beperkt zich tot haar wettelijke taken en 
verantwoordelijkheden. De gemeente blijft vooralsnog 
wel verantwoordelijk voor de nieuwe centrumring, 
infrastructuur en parkeergarages.
Welstand, precario, enzovoort worden overgelaten aan 
de binnenstadondernemers zelf. 

Kostenneutraal voor de gemeente
De gemeente heeft geen extra budget. Het moet 
allemaal kostenneutraal gebeuren. De budgetten die er 
zijn worden voor de binnenstad bestemd. De gemeente 
behoudt haar wettelijke taken en verantwoordelijkheden, 
maar dat betekent niet dat ze alles zelf moet blijven 
doen. Er wordt gewerkt op basis van een open 
begroting waarin af te lezen is wat de gemeente aan 
budgetten bijdraagt en wat de particulieren investeren. 
In een meerjaren-investeringsplan staan de posten die 
de gemeente hiervoor begroot heeft. Vrijgeven van deze 
posten wordt afhankelijk gesteld van de timing van de 
particuliere investeringen waarmee ze samenhangen.

De directeur bereidt via meerjarenramingen de 
investeringen voor. De organisatie heeft een 
ontwikkelende en een beherende taak. Ook verzorgt 
zij de marketing en het evenementenbeleid. Natuurlijk 
rapporteert de directeur aan het bestuur. Dit bestuur 
bestaat uit een gemandateerd wethouder en een 
gemandateerd collega namens de vastgoedeigenaars, 
waaraan nog een bestuurder namens de inwoners 
van de binnenstad wordt toegevoegd. In principe is 
dit driemanschap verantwoordelijk voor realisatie van 
het prestatiecontract tussen gemeente en markt voor 
een langjarige (15 a 20 jaar) termijn met mandaat, met 
jaarlijkse tussenrapportages en regelmatige evaluatie. 
Het geheel wordt transparant en open opgesteld, zodat 
iedereen kan weten wat er waarom en hoe gebeurt. 

De kwaliteitsverbetering van de verkleinde binnenstad 
wordt gefinancierd uit de anders door de ondernemers 
betaalde belastingen aan de gemeente. Deze gelden 
worden samen met alle andere gelden die omgaan in de 
binnenstad, in een binnenstadspot gedaan. Daarmee 
wordt in de algemene kwaliteit- en waardecreatie 
geïnvesteerd. Iedere ondernemer investeert in eigen 
vastgoed, alleen, met de buren en/of in andere 
groepjes, naar eigen keuze. De gemeente investeert 
in de aanleg van de infrastructuur, dat wil zeggen de 
nieuwe centrumring. En zij behoudt vooralsnog de 
sturing op de parkeergarages. In de nieuwe binnenstad 
moeten de ondernemers het voortouw nemen. Zij 
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openbare ruimte, de private ruimte en de gebouwen, 
energiemanagement, afvalmanagement, bereikbaarheid 
en parkeren, schoon, heel en veilig, leegstand, 
marketing en evenementen. Ze ontstaan omdat de 
ondernemers meer kwaliteit willen en de overheid juist 
kosten moet besparen. Ze leiden tot kostenbesparing 
door gemeenschappelijke inkoop van de diensten en tot 
omzetstijging en waardestijging van het vastgoed. 
Doelen van de Binnenstadsorganisatie liggen op 
het vlak van: versterking van de economische 
aantrekkingskracht, professionalisering, leefbaarheid, 
communicatie, promotie, beheer van de openbare 
ruimte herstructurering en organisatiegraad van de 
private partijen.
De binnenstadsorganisatie stelt zich ten doel 
om meerwaarde te leveren t.o.v. de basisservice 
van de gemeente. Het niveau ervan wordt bij 
oprichting vastgelegd in een overeenkomst. De 
Binnenstadsorganisatie kan de gemeente niet 
vervangen, maar is aanvullend op de wettelijke 
taken van de gemeente. Daarom moet vooraf de 
basisserviceniveau van de gemeente gedefinieerd 
worden en vastgelegd in een overeenkomst. 

De projectorganisatie wordt gevraagd om zo spoedig 
mogelijk de organisatorische en juridische kaders uit te 
werken voor een tripartite Binnenstadsorganisatie.

10.4 Beheer

De Binnenstad wordt intensiever gebruikt dan 
andere buurten in Roosendaal. Dat vraagt extra 
inzet van de overheid en de gebruikers. Voor beheer 
van de openbare ruimte (schoon, heel, veilig) is de 
binnenstadsorganisatie verantwoordelijk. Gemeente 
en vastgoedeigenaren willen de kwaliteit van het 
beheer opvoeren. Door middel van uitbesteding en 
scherper diensten inkopen en ondernemers mee 
te laten betalen (en beslissen) over extra kwaliteit, 
is een kwaliteitsverbetering te realiseren. Hiervoor 
organiseren de ondernemers zich onderling. Er wordt 
er een nulmeting gedaan en op basis daarvan wordt 
tussen gemeente en ondernemersorganisatie een 
prestatiecontract opgesteld voor 3 jaar: een Service 
Level Agreement (SLA). Aan het eind van die 3 jaar 
wordt geëvalueerd. 

10.5 Groeimodel

Een mogelijk instrument zou ook te vinden zijn in 
de toepassing van een BID (Business Improvement 
District) of een Roosendaalse variant daarop. Deze 
blijken effectief te zijn en uitstekende resultaten op 
te leveren met betrekking tot het ontwerp en de 
inrichting van de openbare ruimte, het beheer van de 
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invloed op wonen en voorzieningen. De binnenstad zal 
hier rekening mee moeten houden. Senioren hebben 
andere behoeften, die zich met name uiten in een grote 
vraag naar zorg en welzijn. Roosendaal heeft dan ook als 
speerpunt van haar beleid de zorg, naast de binnenstad. 
Die twee aandachtsgebieden grijpen op elkaar in: het 
realiseren van een senioren vriendelijke stad. De World 
Health Organization (WHO) heeft het in dit verband over 
age-friendly cities. Voor Nederland is daar informatie 
over te vinden op www.activeageing.nu. Daarin is 
aandacht voor expertgroep, praktijkgroep, kerngroep en 
kennisdeling, kenniscirculatie, good en best practices.

De uitgangspunten zijn:
- Het verbeteren van de kwaliteit van leven van ouderen;
-  De stad maken tot een plaats waar ouderen 

empowered worden om een gezond en prettig leven te 
leiden;

-  De stad aanpassen aan ouder worden;
-  Een stad zonder uitsluiting, zonder ageism.
Als hiermee rekening gehouden wordt, dan heeft dat 
directe gevolgen voor de voorzieningen.

Openbare ruimte en gebouwen
-  Toegankelijkheid van de stad;
-  Aangepaste informatievoorziening;
-  Looproutes met banken;
-  Parken en groenvoorzieningen;
-  Openbare toiletten;
-  Oplaadpunten voor scootmobiels en elektrische fietsen;
-  Healing environment.
Mobiliteit
-  Mobiliteit vergroten;
-  Vermijden van complexe kruispunten;
-  Aandacht voor signalisatie;
-  Stimuleren om te blijven bewegen;
-  Uitgekiende verlichting, zodat men ook ’s avonds naar 

buiten durft te gaan.

Huisvesting
-  Beschikbaarheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid;
-  Aanpasbaar bouwen;
-  Diversiteit in het aanbod, niet 1 concept;
-  Technologie, domotica;
-  Creatieve inrichting van de zones, dat wil zeggen: 

intergenerationeel, woon- zorgzones, cirkelwonen.
 
Sociale participatie
-  Sociale inclusie, betrokken activiteiten;
-  Vermijden van ageisme;
-  Integratie van ouderen bij het onderwijs;
-  Programma’s gericht op alle sociale klassen;
-  Cultuur en kunst;
-  Ouderenbijeenkomsten op plaatsen waar anderen hun 

activiteiten houden.

11
De consument verandert in haar koopgedrag. Om 
te winkelen trekken inwoners en bezoekers van 
elders graag naar het centrum van een stad, maar 
tegelijk worden er steeds meer producten besteld 
via het internet. Het keuzemenu is talrijk en niet 
gebonden aan een locatie; er kan zelfs mondiaal 
geshopt worden. Het voordeel van het pashokje 
en een product eerst bekijken en dan pas kopen 
weegt niet altijd meer op tegen een muisklik vanuit 
de huiskamer. Op de sites vindt bovendien net zo 
goed volop uitverkoop plaats. 

De gevolgen van deze verplaatsing merkt de 
middenstand aan den lijve en daar moet zij slimmer 
op inspelen. Door een combinatie van smart retail (zie 
Smart Retail City) sterke sociale binding en een goed 
scherp ingekocht eigen aanbod blijven consumenten 
komen. Want winkelen omvat nog altijd méér dan 
alleen geld uitgeven aan goederen die je direct nodig 
hebt (geen levertijd) of anderszins: producten die je al 
winkelend tegenkomt. Die functie van een binnenstad 
zal niet verdwijnen.
Uiteraard bezoeken mensen de binnenstad ook om 
allerlei andere redenen: voor cultuur en vermaak, 
evenementen, gezelligheid, om mensen te ontmoeten, 
een kopje koffie te drinken, te lunchen, een café te 
bezoeken, te dineren –shoppen is immers óók fun. Het 
centrum biedt een combinatie van allerlei materiële en 
immateriële voorzieningen.

Senioren
De consument verandert bovendien van signatuur. 
De bevolking zal in aanstaande decennia anders 
opgebouwd zijn dan nu het geval is: zowel absoluut als 
relatief zijn er meer senioren.  
Volgens de prognoses zal in 2030 tweedederde van de 
wereldbevolking in steden wonen, en een kwart daarvan 
zal ouder zijn dan 60 jaar. Dit proces van verstedelijking 
en vergrijzing is in Nederland volop gaande en heeft 

De consument  
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-  Mobiliteit aanpassen op alle onderdelen;
-  Huisvesting in het kader van bestemmingswijzingen;
-  Sport en beweging, beweegtuinen;
-  Communicatie en informatie.
 
Wat kunnen we voor elkaar betekenen?
Hart voor de Binnenstad en Care Innovation Center 
West Brabant (CIC)
-  Contacten met innovatieve projectpartners en andere 

contacten die een rol zouden kunnen spelen in de te 
ondernemen acties;

-  Integreren van project bij subsidietrajecten die vanuit 
het CIC ingezet gaan worden;

-  In onze marketing en communicatie uitingen en uiting 
geven aan de combinatie van CIC en Hart voor de 
Binnenstad.

   

Sport en beweging
-  Beweegactiviteiten op maat van de gebruiker, 

samenwerken met sportverenigingen;
-  Koppelen aan de sociale kaart van de omgeving;
-  Serious gaming;
-  Experience technology;
-  Beweegtuinen.

Communicatie en informatie
-  Integratie informatietechnologie;
-  Ouderen betreken bij het beleid (bottum-up);
-  Aandacht voor eenzame ouderen, door one-to-one 

contacten met vertrouwenspersonen;
-  Internettoegang op openbare plaatsen.
Burgerparticipatie en tewerkstelling
-  Veel aandacht voor vrijwilligerswerk en mantelzorg;
-  Beeldvorming van de ouderen;
-  Verbod om ouderen in de arbeid te discrimineren;
-  Ik-ga-op-pensioentrainingen;
-  Gebruik maken van opgebouwde kennis en wijsheid 

van ouderen.

 Welzijn en gezondheid
-  Geen financiële drempels om gebruik te kunnen 

maken van de gezondheidszorg;
-  Communicatie tussen verschillende zorgaanbieders;
-  Zorg moet gemakkelijk bereikbaar en beschikbaar zijn;
-  Focus op geestelijke gezondheid en welzijn.

Directe aanknopingspunten
-  Openbare ruimte en gebouwen op alle onderdelen 

aanpassen;
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aan de organisatie, opdat deze in staat is om zowel te 
ontwikkelen als te beheren, binnen de grenzen van de 
nieuwe binnenstad; 

-  Heroverweeg het besluit tot renovatie van het 
Stadskantoor; geef de binnenstad daarmee de benodigde 
‘schuifruimte’, richt een nieuwe plaats voor de weekmarkt 
in, gebruik deze locatie tevens als parkeergelegenheid; 

-  Breng het voorontwerp bestemmingsplan in procedure;
-  Stem in met een speciaal voor de aanloopstraten te 

ontwikkelen regime
-  Neem een besluit voor de volgende stap in de 

ontwikkeling van de binnenstad door de cockpit te 
continueren en hen op te dragen de organisatie verder uit 
te werken en in te richten;

-  Vraag de gezagvoerder met een door haar aan te wijzen 
interim organisatie de voortgang van de activiteiten te 
borgen.

Ter toelichting 
Als basis voor de gevraagde besluiten fungeert het thans 
voorliggende rapport. Er is een toekomstvisie, integraal 
opgesteld en met instemming van de participatiegroepen. 
De hypothese ‘de markt moet het doen’ is waargemaakt. 
Het investeringsniveau van de markt bedraagt 75 miljoen. 
De markt vraagt wel om wederkerigheid en via de geest 
van de uitvindingen die het afgelopen half jaar zijn gedaan. 
‘Gelijk oversteken’ is het adagium. Dit is de enige reële 
kans om op een relatief snelle manier te investeren in de 
toekomst van de binnenstad.  

12

Op basis van de gepresenteerde plannen wordt 
een advies aan de gemeenteraad van Roosendaal 
uitgebracht. Dat advies is gebaseerd op alle 
verwachtingen over de samenwerking en de 
voorwaarden en ingrepen die nodig zijn om voor 
de bewoners, bezoekers én de ondernemers weer 
een levendige en vitale binnenstad te kunnen 
realiseren.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 
-  Stel de nieuwe grenzen van de compacte binnenstad 

vast;
-  Investeer in de aanpak van de nieuwe centrumring 

om de parkeergelegenheid herkenbaar en goed te 
ontsluiten;

-  Investeer in het verwijderen van het busstation om 
ruimte te maken voor de gewenste ontwikkeling;

-  Richt een organisatie op, samen met ondernemers en 
bewoners; 
o Lever de voorzitter van de organisatie door het 
afvaardigen van een gemandateerd wethouder 
o Stem in met de specifieke taken en bevoegdheden 
van de deelnemers in de organisatie; kwalificeer de 
gemeentelijke taak als opdrachtgever, faciliteer en laat 
de ontwikkeling en het beheer aan de markt;

-  Richt een investeringsfonds in, bestaande uit alle 
inkomende belastingen, heffingen, subsidies, 
reserveringen voor activiteiten in de binnenstad, 
inclusief de inkomsten van de parkeergarages;

-  Stel dit fonds meerjarig, langdurig ter beschikking 

Advies aan de gemeenteraad  
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de bestaande markt – de lokale ondernemers en 
grondeigenaren – is bezocht. Hun is gevraagd of zij 
wat zagen in het model of dat zij het anders wilden. Zo 
zijn de mandjes tot stand gekomen. Alle mandjes bij 
elkaar levert het overtuigende beeld op dat de markt 
echt wil.

Wat moet de gemeente weggeven?
-  dit zojuist beschreven proces van plannen maken, 

met kennis en kunde van de specifieke situatie en het 
bijeenbrengen van de markt zodat zij aan de gang 
kunnen;

-  het laten gebeuren van uitvindingen in en tijdens het 
proces;

-  het uitstippelen van een koers en koersvast blijven. Dat 
is voor de binnenstad een uiterst moeilijke opgaven en 
het is bovendien crisis. Het is dus ook geen schande 
hiervan af te zien; het getuigt eerder van wijsheid.

Wat krijgt de gemeente daarvoor terug?
-  de wederkerigheid levert heel serieus te nemen 

resultaten op aangaande de participatie in de te 
nemen acties in de binnenstad. Resultaten die er bij 
het raadplegen van vertegenwoordigende groepen niet 
snel waren uitgekomen;

-  bovenal levert het op dat de markt het wil en kan 
doen. De verzamelde mandjes, zoals de bewoners en 
de ondernemers het zelf zien, leveren een aanzienlijke 
investering door de markt op (volume 75 à 100 miljoen 
euro);

-  het ontvlechtingsproces, wie doet wat en wie kan wat, 
heeft duidelijk opgeleverd waar de markt naar verlangt, 
in overeenstemming met hoe ze het wil doen. Het is 
luid en duidelijk en niet mis te verstaan.

-  Landelijke aandacht voor de proeftuin Smart Retail City 
met bijbehorende investeringen.

Achtergrond van het advies
Deze gevraagde beslissing moet worden geplaatst 
tegen de volgende achtergrond:
-  het principe van de wederkerigheid: de een, in dit 

geval de gemeente, geeft iets weg, maar krijgt daar 
tegelijkertijd veel voor terug;

-  de gemeente wenste zich oprecht in te spannen;
-  de binnenstad is samen met de gezondheidszorg tot 

het enige speerpunt van beleid gemaakt;
-  de cockpit is geïnstalleerd, de gezagvoerder aan het 

werk gezet. De daaruit voortvloeiende voorstellen zijn 
opgevolgd, unaniem nog wel, en er is niet bepaald 
over één nacht ijs gegaan;

-  de opdracht: ‘De markt moet het doen’ – ga na of ze 
het ook zouden kunnen en willen;

-  zoek een reële ambitie en organiseer een wenkend 
perspectief;

-  de gangbare manier van werken tussen de overheid 
en de markt leek op een gordiaanse knoop. Om 
die te ontwarren zijn er onconventionele wegen 
bewandeld en try-outs gedaan. Er is als eerste een 
voorkeurscenario opgesteld. Dat was een integrale 
benadering: van probleemanalyse naar wat de 
mogelijke oplossingen zijn. Antwoorden kwamen er 
op verkeer en vervoer, parkeren, routering, soorten 
en maten winkels, branchering. Speciale aandacht is 
besteed aan het nieuwe winkelen. 

De status van Smart Retail City is veroverd en er is 
veel aandacht besteed aan herkenning, beleving en 
(regionale) concurrentiekracht;
-  normaal zou dit geheel een masterplan geweest zijn 

dat vervolgens met veel geduw en getrek aan de man 
werd gebracht. Dat is een aanpak die in de huidige tijd 
doodbloedt. Bovendien wekt het valse verwachtingen. 
Er is nu gewerkt met het voorkeurscenario waarmee 
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Cockpit
Wouter van de Braak, Development Manager Wereldhave
Leonie van Gorp, Collectief Roosendaal
René Vierkant, Directeur Winkelbeleggingen Syntrus Achmea Real Estate & Finance
John Vos, Directeur Vastgoed, Blokker Holding BV

Advisory Board
Ronald Reunis, directeur Philips Roosendaal 
Jacqueline de Rijk, directeur Jan de Rijk Logistics Roosendaal
Jan Smeekens †, voorzitter StartersCentrum Roosendaal

Vastgoed
Yvonne van Boxtel-Engelen, Eric Donker, Henri Engelen, Jeroen van Etten, Erwin Heijkamp, Cor Koopmans, John 
Lensen, Bram Lopik, Willem Losecaat, J. van Merode, Bas Moens, Ad van der Muren, Anton Oomen, Daan Schrama, 
Hans Traets, Hans Vaandrager, Jack Vromans, de heer Witjes.

Cultuur
Guus Sturm, Harry Sturm, Ad van Terheijden.

Expergroep Bewoners
Ronald Akkermans, Marcel de Beer, Hans van den Berg, Joep Broos, Gerwin Coppens, Dennis Crusio, Thom 
Hoevenaars, Ad Huijzers, Margot van Hummel, Pieter Jongenelen, Peter Kesselen, Richard Matthijssen, Marian Mens, 
Piet Naalden, Peter Nijssen, Ton van Oorschot, Kees van Osta, Ton Roelofs, Joost Schoenmakers, Joost van der 
Sommen. 

Expertgroep MKB
Frederique Assink-Aben, Marcel Boere, Linda Brouwers-Hildenbrandt, Martine van Dommelen, Tom Dusseldorp, 
Rob van de Geijn, Leonie van Gorp, Erwin Heijkamp, Frans Hendrikx, Peter van Hooijdonk, Harry Langermans, Henri 
Matthijssen, Esther van Merode, Peter Mies, Peter Mol, Arno van Oosterhout, Marian van Overveld, Olav Posthumus, 
Huib de Ruijter, Chantal van Spaendonck, Rolf Timmers, Wim Vromans, Marloes Wiericx.

Expertgroep Platform R
Luc Goderie, Tom Hoevenaar, Jurgen Jongenelen, Joop Marechal, Marco Onrust, Jacoby Peeters, Marjo Peppelaar, 
Boudewijn van der Plas, Fleur van der Plas, Laura Ruijter, Dianne le Sage, Jeroen van der Sar, Mart Tebbens, Gido van 
Zon.

Digitaal Aantrekkelijk Roosendaal
Inge van Aalst, Jan Bakker, Martin Bartels, Brigitte van Beurden, Marcel Boere, Thomas Brinkman, Linda Brouwers-
Hildenbrant, Cees de Bruijn, Martine van Dommele, Marie-Louise Engels, Katja van Etten, Rene van Gastel, 
Gitty Gommers, Leonie van Gorp, Ronald Hack, Frans Hendrikx, Stéphanie Hopman, Ad Huijzers, Pierre de Jong, 
Erwin Jonkhoff, Michael Kamphuis, Simone Kort, Peter Krebbekx, Hein Manné, Marc Manné, Jacques van Meel,  
Peter Mol, Ronald Muller, Kristian Naalden, Arno van Oosterhout, Hans Potters, Robert Ros, Huib de Ruijter,  
Yvonne van der Sanden, Frans van Soest, Chantal van Spaendonck, Trudie Stalpers, Chantal Thomas,  
Patrice van der Veen, Roeland van de Velde, Marc Vermeule, Wyrna Verstraate, Tieme Wolf.

Verder alle mensen die ideeën tijdens het spreekuur of via de website hebben ingebracht en iedereen die wij nog 
vergeten zijn hier te noemen. 

Mederwerkers Roosendaal ‘Hart voor de 
binnenstad’
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Programmateam binnenstad 
 
Naam Bedrijf
Advies 
Riek Bakker Riek Bakker Advies
Jan Eikema Awareness
Luçan van Boeijen Awareness
Luc Wallays Bureau Omgeving
Tompy Hoedelmans Bureau Omgeving
Jos Sentel Third Place  }
Hans Nouwens 4ME             }  team Dehace 
Dick Hendricks Dehace        }
Ed van Savooyen Spark
Wijnand Looise  Be supported
Margreet Fogteloo Eindredacteur

Gemeentelijke medewerkers 
Elmar Franken                   Directeur
Annemarie Scheurwater Programmamanager
Thomas van Wanrooij Stedenbouwkundige
Joost Kleinhaarhuis Verkeer
Lizette Koekkoek Adviseur Groen & Landschap
John Janson Wijkmanager Centrum
Bart Rijsbergen Communicatie
Ingrid der Vries Projectassistente
Alwin Groen Trainee
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Bijlage 1
Advies cockpit
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Hart voor de Binnenstad

Welke werkwijze heeft de cockpit 
gevolgd?

Riek Bakker heeft ons in het voorjaar van 2013 op 
persoonlijke titel gevraagd plaats te nemen in haar 
Cockpit van Hart voor de Binnenstad Roosendaal. 
Zij zat aan het stuur, maar wij moesten bijsturen als 
wij vonden dat dit nodig was. De Cockpit is tussen 
september 2013 en februari vier keer bijeengeweest. 

•  13 september 2013: kennis maken met de 
binnenstad, met decentrale winkelgebieden, 
bedrijvenlocaties en de dorpen; daarnaast is over het 
parkeren in de binnenstad gesproken.

•  22 oktober 2013: ontmoeting met het College van 
B&W, met name over Smart Retail City; met team van 
Riek Bakker over de ambities voor de binnenstad van 
gedachten gewisseld.

•  17 december 2013: ontmoeting met het College 
van B&W, met name over de toekomst van het 
Stadskantoor; met team van Riek Bakker gesproken 
over de (retail)programmering voor de binnenstad. 
Indien ook de sturing wordt overgedragen en 
consistentie in beleid gecoördineerd, dan zijn de 
plannen revolutionair voor Nederland.

•  23 januari 2014: workshop over de ‘organisatie van 
de krimp’. Vooral de juiste organisatievorm blijft een 
hersenkraker. Met alleen een BIZ komt Roosendaal er 
niet. 

Riek Bakker heeft gevraagd of de leden van de Cockpit 
ook na haar Eindpresentatie willen aanblijven. Hierop 
hebben wij bevestigend geantwoord.

Worden de beloften waargemaakt?
Onze sturing met betrekking tot de planuitwerking van 
Hart voor de Binnenstad hebben wij in eerste instantie 
gericht op de doelen die in de presentatie van Riek 
Bakker zijn aangegeven. Wij hebben ons de vraag 
gesteld of die doelen met de voorgestelde oplossingen 
worden bereikt? 

1. Geef Roosendaal weer regionale betekenis
Het eindrapport geeft een doorwrochte analyse waarom 
het in de binnenstad van Roosendaal is misgegaan. De 
essentie is dat de gescheiden delen van de binnenstad 
geheeld moeten worden. Dat vergt investeringen in 
vastgoed en in de publieke ruimte. De benadering 
die Riek Bakker heeft gevolgd (onder andere met 
het ‘mandjesoverleg’), lijkt al vruchten af te werpen. 
Een grove becijfering komt uit dat de waarde van de 
investeringen in vastgoed ca. 75 mln. bedraagt. Met 
een gezondere binnenstad, die levendiger is en minder 
leegstand kent, staat Roosendaal veel beter gesteld 
voor de toekomst.

2. Verklein het areaal van de binnenstad
Dit doel is voor de investeerders heel belangrijk. 
Een kleinere binnenstad met minder leegstand 
zorgt er bijvoorbeeld voor dat ook de investeringen 
beter renderen. Nieuwe investeringen in vastgoed, 
waarbij leegstaande winkels en kantoren worden 
getransformeerd en klaargemaakt voor nieuwe 
functies, is een belangrijk onderdeel. Want het is te 
gemakkelijk om alleen maar op basis van een nieuw 
bestemmingsplan te geloven dat die binnenstad vanzelf 
kleiner wordt. Bovendien dient de gemeente regie te 
voeren op de retailontwikkelingen buiten de binnenstad. 
Dit soort transformatieprocessen kan immers niet 
alleen door marktpartijen worden gedaan. Ook de 
gemeentelijke, provinciale en rijksoverheid zal hieraan 
mee moeten werken. Volgens ons ligt de basis er, nu 
moet verder worden doorgepakt.
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3. Pak alles aan wat met het nieuwe winkelen van 
doen heeft
Een van de meest in het oog springende resultaten 
is wel het feit dat Roosendaal: Smart Retail City 
is geworden. Dit nationaal proefproject, waarin de 
uitkomsten van het brede Shopping 2020 worden 
opgenomen, zorgt voor veel belangstelling in de markt. 
Dat geldt voor innovatieve ondernemers in Roosendaal, 
maar ook voor andere ondernemingen in de zakelijke 
dienstverlening en het filiaal- en grootwinkelbedrijf in 
den lande. Wij willen ons respect uitspreken aan het 
bestuur van Roosendaal voor de financiering van de 
opstartactiviteiten van Smart Retail City.

4. Pas het verkeer- en vervoersysteem op de 
nieuwe situatie van de binnenstad aan
De gekozen nieuwe cityring en een klantvriendelijker 
parkeergelegenheid zijn beide belangrijke onderdelen in 
de plannen. De cityring markeert tevens de grens van de 
kleinere binnenstad. Als cockpit hebben wij aangegeven 
in de toekomst graag invloed te krijgen op het 
parkeerregime. Op die manier denken wij dat de markt 
een steentje kan bijdragen aan een klantvriendelijker 
parkeerbeleid.

5. Verleng en verbeter de kwaliteit van de 
verblijfsduur/Start en maak werk van professionele 
evenementenarrangementen
In de plannen is een groene impuls voorzien, waardoor 
de saaie en stenige binnenstad verdwijnt. Het weer 
toegankelijk maken van de parken en een betere 
routering passen hierbij. Voor ons zijn duidelijker routes 
voor het binnenstadpubliek van groot belang. Die 
moeten plaatsvinden tussen verschillende retailtrekkers. 
Ook een rijker geschakeerd evenementenbeleid zal 
er toe leiden dat bezoekers vaker en langer in de 
binnenstad van Roosendaal willen komen en blijven. 

Maar er is meer nodig!
Naast de hardware maatregelen die wij hierboven 
hebben besproken, gaat het ook om de zogeheten 
orgware. De Cockpit heeft Riek Bakker opgezweept om 
op het vlak van ruimtelijke regelgeving, financiering en 
organisatie met zo ver mogelijk uitgewerkte voorstellen 
te komen, zoals: 

Een uitnodigend bestemmingsplan
Wij zijn sterk voorstander van een uitnodigend in plaats 
van een ordenend bestemmingsplan. Ondernemers die 
willen ondernemen moeten daartoe door de gemeente 
gecoiffeerd worden, zonder dat het ten koste gaat van 
andere ondernemers. Riek Bakker heeft hiervoor extra 
juridische expertise ingehuurd om haar te adviseren over 
het bestemmingsplan. 

Alternatieve financiering
Wij ondersteunen van harte het plan om de publieke 
ruimte in de binnenstad op een andere manier te 
financieren. Stop alle belastingen, heffingen, subsidies 
in één pot voor de binnenstad, waarmee de bestaande 

schotten worden opgeheven. Dit maakt het mogelijk 
om integraal de prioriteiten te bepalen. Dan zijn de 
ondernemers en bewoners ook af van plotselinge 
verhogingen van de gemeentelijke lastendruk. 

Een nieuwe organisatie 
De Cockpit is ook van mening dat beleid en uitvoering 
t.a.v. de binnenstad een andere aansturing behoeft. 
Riek Bakker heeft daarvoor een tripartite model 
ontwikkeld, waarin markt, overheid en bewoners 
samenwerken. Deze richting is cruciaal om de al eerder 
gesignaleerde moeizame omgang van de gemeente 
met het publiek domein te doorbreken. Voor ons is van 
belang dat de markt meer kan beslissen over ruimtelijke 
en financiële vraagstukken rond de binnenstad. De 
cockpit is enthousiast over de voorgestelde richting.
 
Continuïteit en Commitment
Met deze twee woorden willen wij ons advies afsluiten. 
De aanpak van de binnenstad vergt een meerjarige 
aanpak die ver over de termijn van een enkel college 
heengaat. Wij verlangen van de gemeentelijke politiek 
dan ook continuïteit in haar besluitvorming. De 2e C 
betreft Commitment. Wij zijn onder de indruk van de 
resultaten uit de participatiegroepen, ook al hebben 
die zich overwegend aan ons gezichtsveld onttrokken. 
Maar Riek Bakker heeft blijkbaar de snaar van velen 
weten te raken. En dat maakt veel positieve energie 
los. Commitment aan de plannen en aan de uitvoering 
is waar het om gaat. Graag spreken de leden van de 
cockpit – elk op hun eigen wijze – het commitment aan 
de plannen uit. Wij reiken de gemeente dan ook graag 
de hand en gaan er vanuit dat de plannen de komende 
maanden door een interim organisatie onder leiding van 
de gezagvoerder concreet worden uitgewerkt. 

Wij hebben de gedachtewisselingen in de Cockpit – 
onderling en met Riek Bakker – als zeer stimulerend 
ervaren. Wij danken het gemeentebestuur voor het in 
ons gestelde vertrouwen.

Wouter van de Braak,  
Development Manager Wereldhave

Leonie van Gorp 
Collectief Roosendaal

René Vierkant 
Directeur Winkelbeleggingen Syntrus Achmea Real 
Estate & Finance

John Vos, Directeur Vastgoed 
Blokker Holding BV
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Bijlage 2
Hart voor mijn zaak, 
mijn straat, is hart 
voor de binnenstad
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Ondernemersmanifest gezonde binnenstad 
roosendaal
Wij, twintig ondernemers uit de binnenstad van 
Roosendaal, hebben een Manifest opgesteld om 
de plannen van Riek Bakker voor de binnenstad te 
steunen. De opgave die wij ons hebben gesteld, is 
om actief zoveel mogelijk ondernemers te werven 
die dit Manifest willen onderschrijven. Het is  ons 
advies van de Expertgroep mkb, waarvan wij deel 
uitmaken. 

  1.    ‘Gezelligheid kent geen tijd’ geldt voor onze eigen 
zaak, onze eigen straat, onze eigen gezonde 
binnenstad. 

  2.    Meer beleving maken start in onze eigen zaak, 
waardoor de klant zich koning voelt. 

  3.   Wij voelen ons verantwoordelijk voor een prettige, 
groene buitenruimte. Wij willen dat de gemeente 
ons de ruimte geeft om te ondernemen met zo min 
mogelijk regeltjes. 

  4.    Wij ondernemen in een kleinere binnenstad, die 
grootser aanvoelt. Met minder leegstand en meer/
betere evenementen.

  5.    Wij spreken af zoveel mogelijk producten en diensten 
van collega’s uit de binnenstad te betrekken. Ook 
steunen wij starters en creatief ondernemerschap.

  6.   Wij gaan het parkeren klantvriendelijker maken, als u 
bij ons producten of diensten afneemt. 

  7.    Wij investeren in online + offline, zodat Roosendaal 
de nationale Smart Retail City wordt. Dat is onze 
eigen oneliner.

  8.   Wij steunen de plannen voor een nieuwe organisatie 
van de binnenstad en gaan er vanuit dat alle 
bedragen die de gemeente nu in de binnenstad 
investeert, in één pot worden gestopt en waarover wij 
via onze vertegenwoordiger mogen meebeslissen. 

  9.   Wij gaan, in overleg met Collectief Roosendaal, 
op zoek naar een bevlogen vertegenwoordiger die 
namens de ondernemers deel uitmaakt van het 
bestuur van de nieuwe binnenstadsorganisatie.

10.   Dit zijn onze investeringen in een betere binnenstad. 
In ruil daarvoor – ‘gelijk oversteken’ –  vragen wij aan 
de politiek dat zij de gemeentelijke belastingen en 
heffingen voor ons de komende jaren niet verhogen.   
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Bijlage 3
Advies Expertgroep 
Bewoners
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Advies Expertgroep Bewoners

Samenvatting
De Expertgroep Bewoners denkt mee met de 
planuitwerking Hart voor de Binnenstad onder leiding 
van Riek Bakker. De groep is in de periode augustus 
2013 – januari 2014 zes keer bijeengeweest. Op basis 
van de reacties op presentaties van het team van Riek 
Bakker, discussies en inbreng van eigen ideeën en 
presentaties is dit advies opgesteld. 
Het advies begint met een terugblik op de tijd van toen, 
toen de kleinere binnenstad van Roosendaal nog vol zat 
met speciaalzaken, die met ondernemerschap geleid 
werden. Door de Expertgroep Bewoners wordt een 
relatie gelegd tussen de upgrading van de binnenstad 
en de winkelcentra in de wijken. Het een kan niet 
zonder het ander. Er wordt een pleidooi gehouden 
voor meer couleur locale zaken (winkels en horeca) 
in de binnenstad ten koste van het filiaal- en groot 
winkelbedrijf. 
De huidige situatie van verkeerscirculatie en parkeren 
komt versnipperd over, waardoor het er op lijkt dat 
de bezoeker niet echt welkom in Roosendaal is. Een 
compacter centrum wordt ondersteund, waarbij 
bewoners in hun eigen straten voldoende ruimte hebben 
om te parkeren. Bezoekers parkeren in parkeergarages. 
Eenrichtingverkeer op een compactere cityring ligt voor 
de hand, zeker als de binnenstad meer verkeer aantrekt. 
Voor fietsers zijn goede fietspaden nodig. Gesteund 
wordt het idee om de prijs van het parkeren voor de 
bezoeker te compenseren bij hun bestedingen. 
Roosendaal heeft vanouds veel groen te bieden, maar 
naarmate de passant dichterbij het centrum komt, 
neemt steen de plek van groen in. De groene identiteit 
moet weer meer zichtbaar gemaakt worden. Op drie 
vlakken moet actie worden ondernomen. Bestaand, 
verborgen groen moet toegankelijker en beter gebruikt 
worden, nieuw groen moet worden toegevoegd. 
Functioneel groen langs de nieuwe Cityring. Een totaal 
groenplan is nodig. Realisatie en onderhoud kan door 
groenvrijwilligers en -ondernemers uit Roosendaal en 
omstreken.
Een beter verblijfsklimaat ligt in Roosendaal voor 
het oprapen. Interessant is de waarneming door de 
Expertgroep Bewoners dat de openbare ruimte meestal 
wordt bekeken vanuit een professionele invalshoek. 
Gebruikers van die ruimte hebben een heel andere blik 
en hechten meer waarde aan veiligheid, segmentatie, 
wie voert de regie en veranderingen. Ook al is het 
verblijfsklimaat niet alles zaligmakend, toch zijn er in 
het advies ca. 10 ideeën uitgewerkt. Informatie en 
communicatie zijn belangrijke pijlers om doel, nut en 
meerwaarde aan de bezoeker over te brengen. 
Tenslotte zijn voorstellen gedaan op het vlak van de 
organisatie van de binnenstad.  

Geconstateerd wordt dat er gewerkt moet worden 
naar een nieuwe balans, nu de overheid zich meer en 
meer aan het terugtrekken is. De gemeente kan het 
niet meer alleen, maar ook ondernemers en bewoners 
kunnen dit niet op eigen doft doen. Er zijn drie niveaus 
van verantwoordelijkheid: die van het individu, die van 
de groep en die van de gemeente. De Expertgroep 
Bewoners heeft dit in een schema op de laatste 
pagina inzichtelijk proberen te maken. De sleutel ligt bij 
permanente participatie. Je moet elkaar opzoeken, als 
individu of als groep en zo maak je het fundament onder 
de stad sterker. Besturen wordt ondernemen tussen 
gemeente, participatieve groepen en individuen. Opdat 
wonen, winkelen, horeca, cultuur, verkeer, kortom de 
binnenstad meer hart krijgt.     

1. Schets, verleden, heden en 
toekomst van de Roosendaalse 
binnenstad

Inleiding 
Mevrouw Bakker wil van Roosendaal weer een gezellige 
stad maken, net als vroeger. Prima! Wat maakte 
Roosendaal in vroegere tijden zo’n gezellig stad?
Een deelnemer van de Expertgroep Binnenstad gaf 
een volgende omschrijving : “ruim 50 jaar geleden had 
je nog typische gezinsverhoudingen waarin moeder 
de vrouw naar de weekmarkt ging en overdag als de 
kinderen naar school waren tijd maakte om “de stad” in 
te gaan om te gaan winkelen. Kleding voor manlief, de 
kinderen en haarzelf”. Het voorstel van mevrouw Bakker 
de verdichting van de Binnenstad sluit daarop aan  want 
in de jaren 50 en 60 was de binnenstad klein.
Gezelligheid, maatschappelijk leven en verdichting 
binnenstad zijn drie (historische) uitgangspunten die 
geprojecteerd kunnen worden op de toekomst. 

Historie: terug naar 1950/1960. 
Straten en buurten: In de omschrijving van het 
maatschappelijk leven van weleer is terug te vinden 
hoe Roosendaal geografisch in elkaar zat. In de 
straten/buurten buiten de binnenstad was een zodanig 
winkelbestand aanwezig dat bewoners op loopafstand  
zich in de noodzakelijke dagelijkse behoeften konden 
voorzien. Zoals de bakker, de slager, de kruidenier, 
de kolenboer, de kapper etc. Iedere buurt had vaak 
ook een eigen buurtcafé, wijkhuis en buurtvereniging. 
Kortom de straten en buurten hadden een eigen 
voorzieningenpakket, waardoor de straat leefde en een 
eigen cultuur en gezelligheid bezat.

Schrijfgroep: Marcel de Beer, Ad Huijzers, Marianne Mens, Joost van der Sommen
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De binnenstad: Bestond 50 jaar geleden uit de 
Molenstraat (vanaf de Hoge Brug met zijstraten zoals  
de Damstraat), Bloemenmarkt, Markt, Raadhuisstraat 
en Burg. Prinsensingel. In dit kleine centrum was de 
Molenstraat, met uitloop naar Bloemenmarkt en Markt, 
de winkelstraat bij uitstek. Het winkelbestand bestond 
hoofdzakelijk uit plaatselijke ondernemers met een 
diversiteit aan speciaal en exclusieve zaken op het 
gebied van kleding, juwelen, serviesgoed, boeken, fijne 
banket, tijdschriften, speelgoed etc.  De inhoud van het 
winkelbestand was de moeite waard om extra tijd uit te 
trekken  om “de stad” in te gaan om te winkelen. We 
namen er de tijd voor.
De totale stad (straten en binnenstad hadden ieder hun 
eigen functies) was in balans.  De stad was zodanig 
georganiseerd dat de functies elkaar aanvulden tot een 
eenheid waardoor het leefbaar en gezellig was.

Samenhang verloren
In de jaren zestig/zeventig van de vorige eeuw is 
daaraan een eind gekomen. De stad raakte uit balans. 
De kleine ondernemer en de buurtcafés verdwenen 
uit de straat. De plaatselijke winkelier verloor de 
concurrentieslag van de grote landelijke winkelbedrijven  
die zich in de binnenstad vestigden.  
De straten en buurten verloren mede daardoor hun 
eigen leefomgeving en kregen daarvoor niets terug. 
De binnenstad verloor het exclusieve winkelbestand 
en werd overrompeld door het landelijk georganiseerd 
grootwinkelbedrijf. Zowel de straten/buurten als de 
binnenstad waren verliezers. Het beleid werd gericht 
op het versterken van de positie van Roosendaal in de 
regio door het aantrekken van grote winkelbedrijven. 
Hoe groter hoe beter! De algemene opvatting was dat 
Roosendaal daardoor meer aantrekkingskracht kreeg in 
de regio.  

Reconstructie voor de toekomst
De balans in de stad tussen de wijken en de binnenstad 
moet worden teruggevonden. Dit betekent een totale 
aanpak van de stad die niet beperkt kan blijven tot de 
binnenstad. De problemen in de aangrenzende wijken 
zullen gelijktijdig moeten worden aangepakt, aldus een 
uitspraak van mevrouw Bakker.

De wijken
In de wijken dienen de winkelcentra zodanig 
georganiseerd te worden, dat wijkbewoners  daar 
niet alleen terecht kunnen voor hun dagelijkse 
boodschappen maar tevens de functie krijgen van 
een sociale ontmoetingsplaats, d.w.z. een plaats 
waar wijkbewoners elkaar ontmoeten, leren kennen 
en contact maken. Aangezien supermarktbezoekers  
per definitie altijd met hun auto komen, kunnen 
parkeerproblemen deels buiten de binnenstad worden 
gehouden. Daar staat tegenover de uitbreiding van 
parkeervoorzieningen bij de winkelcentra, bijvoorbeeld 
bij De Kroeven).
Door opwaardering moet het mogelijk zijn dat de 
winkelcentra aantrekkingskracht uitoefenen op niet 

alleen de eigen wijkbewoners, maar ook op mensen 
uit de dorpen rond Roosendaal (w.o. de Belgische 
gemeenten). Een goede routering van en naar 
winkelcentra is wenselijk. De instroom van bezoekers 
(zie hieronder) wordt op deze wijze bevordert.

De binnenstad
De verdichte binnenstad moet een exclusief 
winkelbestand krijgen, zodat we weer tijd vrijmaken om 
“de stad” in te gaan om te winkelen. Vijftig jaar geleden 
hadden we van “eigen bodem” een aantal exclusieve 
winkels, vooral in de Molenstraat. Concentratie van 
dergelijke winkels via een looproute door de stad is 
noodzakelijk om het shoppen tot een gezellige bezigheid 
te maken. De landelijke winkelbedrijven bieden geen 
onderscheidend karakter aan de binnenstad. 
Het winkelcentrum “De Roselaar” en “Het 
Biggelaarscomplex” en in mindere mate “De 
Passage” zullen mettertijd voor wat betreft de inhoud 
van het winkelbestand anders ingevuld moeten 
worden (winkelbestand gekenmerkt door eigen 
ondernemingsgeest, specialisme en exclusiviteit dat 
de concurrentie met het Internet kan doorstaan en 
uitstroom voorkomt van het Roosendaals koperspubliek 
naar Breda, Rotterdam, Antwerpen en zelfs Brussel). 
De in de binnenstad aanwezige horecabedrijven 
hebben de plaats van de buurtcafés overgenomen. De 
straat/buurt heeft dat stukje leefbaarheid ingeleverd, 
de binnenstad heeft dat definitief overgenomen. 
De activiteiten van de horeca nieuwe stijl hebben 
een uitstraling over de stad en zijn niet beperkt tot 
de binnenstad. In de reconstructie, zoals hier voor 
omschreven, wordt het winkelen en uitgaan weer net als 
vroeger een gezellig verpozen in de stad.

Samenvattend
De reconstructie slaagt indien:
-  de problemen in de wijken in samenhang met die van 

de binnenstad gelijktijdig worden opgelost;
-  de ondernemingsgeest wordt aangewakkerd zodat 

dat uiteindelijk zal leiden tot de realisatie van een 
inhoudelijk goed winkel- en horecabestand in de 
binnenstad;

-  de sfeerverhogende activiteiten niet tot zaligmakend 
worden verheven; die zijn wel nuttig, maar niet 
doorslaggevend voor het opwaarderen van de 
binnenstad.
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2. Parkeren en circuleren

Huidig Roosendaal
In het huidige Roosendaal is het voor bewoners en 
bezoekers van Roosendaal een uitdaging de weg te 
vinden naar en in het centrum om een parkeerplaats 
te vinden of van de ene kant naar de andere kant 
te komen. Het betreft hier de groep automobilisten, 
fietsers, voetgangers en openbaar vervoer gebruikers. 

Met de trein. Je komt aan op het NS station 
Roosendaal en dan begint de speurtocht naar 
het centrum. Dit kan te voet of met een OV fiets. 
Met de fiets kun je kiezen voor een route over de 
stationsstraat en dan kom je uiteindelijk terecht bij 
de brandweerkazerne en dan hoop je dat je de 
fietsenstalling ziet bij de Roselaar. Als je de route kiest 
door de Burgemeester Prinsensingel raak je ter hoogte 
van de kruising met de Molenstraat in vertwijfeling. 
Ga je rechtsaf of ga je rechtdoor. Bij de eerste keuze 
rij je de Oude Markt op dat een voetgangersdomein 
is; dat wordt dus lopen. In het tweede geval raak je 
verstrikt in het verkeer bij de in- en uitgang van de 
parkeergarage aan de Nieuwe Markt. Ook hier begint 
het voetgangersdomein. Te voet kun je dezelfde 
routes kiezen met dien verstand dat je halverwege de 
Stationsstraat kunt kiezen voor de Ludwigstraat en 
dan kom je via het Emile van Loonpark uit op de Oude 
Markt. In alle gevallen een route met sterk wisselende 
kwaliteitsindrukken van de stad. 

Met de bus. De OV bussen landen aan nabij het NS 
station of bij de Roselaar. Als je uitstapt bij het NS 
station kun je gebruik maken van de mogelijkheden 
zoals hierboven beschreven of je kiest voor de 
stadsdienst en die bus stopt bij de Roselaar aan de 
rand van het winkelcentrum. Het nodigt niet echt uit 
omdat je aan de achterkant van een aantal winkeltjes 
in en uit moet stappen waar tevens goederen worden 
gelost. Dit busstation is overigens de enige stop nabij 
het winkelcentrum. Dan begint de voettocht naar het 
winkel-, horeca- of het cultuurdeel van Roosendaal. Niet 
het meest uitnodigende begin van een bezoek aan het 
centrum. 

Met de fiets. Uit alle richtingen van Roosendaal 
kun je via fietspaden in het centrum komen. Het 
centrum doorkruisen, is na 11.00 uur beperkt 
mogelijk. Bezoekers uit het westelijk en het zuidelijk 
deel kunnen hun fiets kwijt in de fietsenstalling bij de 
Roselaar. De overige richtingen komen uit op Nieuwe 
of Oude Markt en dan begint de voet- en zoektocht 
naar een fietsenstalling. Afhankelijk van het weer 
en de aantrekkelijkheid van activiteiten staat het 
centrum vol met fietsen. Stallen is één maar het weer 
terugvinden van je trapkarretje is een twee. En dan nog 
fietstoegankelijkheid van het centrum. Heet is verboven 
het centrum te doorkruisen en daarom moet een route 
om het centrum worden gekozen. 

Met de auto. Uit alle richtingen zijn grote 
toegangswegen aangelegd die aansluiten op de 
centrumring. Met grote matrixborden worden bewoners 
en bezoekers geïnformeerd over parkeergarages, 
tarieven, openingstijden en routes. Via een te volgen 
parkeerroute kom je uit bij een parkeergarage en als 
die vol is, of je wilt naar een andere garage, dan kun 
je de route blijven volgen om een keuze te maken. 
Opvallend is dat de garages in of in de directe nabijheid 
van het centrum zijn gesitueerd. Maar naast parkeren in 
garages bestaat er ook nog de mogelijkheid te parkeren 
in het centrum op straat. Dit is voor veel bezoekers en 
bewoners een uitzoekklus. Zo zijn er plaatsen waar je 
per minuut kunt betalen maar er zijn ook plekken waar 
je alleen met dagkaart mag parkeren. Daarnaast zijn 
binnen het centrum verschillende zones van toepassing. 
De combinatie van beide zorgt voor een groeiende 
onduidelijkheid voor zowel bezoekers en bewoners. 

Conclusie huidige situatie. We hebben te maken 
met een versnipperde invulling van mobiliteit en de wijze 
waarop dit toepasbaar is en dat werkt verwarring in 
de hand met alle effecten van dien. Het lijkt erop alsof 
je niet echt welkom bent in Roosendaal terwijl er alle 
faciliteiten aanwezig zijn. 

Focus op wonen, winkelen, cultuur en horeca.
Roosendaal wil veranderen, niet om te veranderen maar 
om de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid te vergroten. 
We willen weer trots worden op Roosendaal door te 
zoeken naar een samenhangend geheel tussen wonen, 
winkelen, cultuur en horeca. Hiertussen moeten we vrij 
kunnen bewegen en het centrum beleven waarvoor het 
is bedoeld. Het bewegen kun je realiseren door ‘harde’ 
aanpassingen door te voeren en beleving bewerkstellig 
je door ‘zachte’ veranderen in te zetten. Het zou mooi 
zijn als je Roosendaal binnenkomt met de trein, auto, 
fiets, met de bus of te voet je de keuze krijgt welke 
beleving je wilt ervaren. Wil je winkelen, een terrasje 
pakken of cultuur opsnuiven, word je bij de aankomst 
uitgenodigd een route te kiezen die je direct leidt naar 
de beste plaats om je auto te parkeren of je fiets te 
stallen. Dan verder te voet op ontdekkingsreis waarbij 
vooral gebruik moet worden gemaakt van symbolen 
om de kernwaarden van Roosendaal te beleven. 
Die kernwaarden moeten zo uitnodigend zijn dat de 
bewoner en bezoeker honger krijgt naar meer en graag 
terug wil komen voor een volgende beleving. 

Compact centrum. Infrastructureel houdt dat in dat 
je kiest voor een compacter centrum waar bewoners 
voldoende parkeerruimte hebben om in hun eigen 
woonstraten te parkeren en bezoekers hier niet hoeven 
te komen met hun auto. Bezoekers kunnen parkeren in 
een parkeergarage of een bezoekersparkeerterrein. Als 
bezoekers daar niet willen parkeren, zullen zij wellicht 
kiezen voor het gebied net buiten het centrum. 
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De parkeerheffing zal dan zo moeten zijn dat dicht bij 
het centrum een hoger tarief geldt dan verder weg van 
het centrum zodat wordt voorkomen dat bewoners net 
buiten het centrum met overlast worden geconfronteerd. 

De kernwaarde cultuur zie je terug op en nabij 
het Tongerloplein en hoe dichter je daarbij komt hoe 
duidelijker dat moet worden. Het gebied rond dat plein 
en de gang daar naar toe ademen cultuur uit en moeten 
mensen nieuwsgierig maken van wat men daar vindt of 
wat daar te verwachten is. Een integrale samenwerking 
tussen diverse partijen, zoals lokale horeca, De Kring, 
het Tongerlohuis, etc. is dan ook onontbeerlijk. Je kunt 
ook denken aan een rondje cultuur Roosendaal. Te voet 
of met de fiets kun je kennismaken met het cultuurgoed; 
van de Mariagaard tot de Stolpersteine. 

De kernwaarde winkelen concentreert zich in 
hoge mate op en nabij de Nieuwe Markt, Passage, 
Raadhuisstraat en Roselaar. Ook geldt dat het gebied 
direct daaromheen deze beleving moet uitstralen. 
Je moet als het ware hier naar toe worden gezogen 
door de mensen enthousiast te maken door het brede 
aanbod waarbij elk deel van dat winkelgebied zijn 
emotie heeft. Zo heeft de Passage een Italiaans karakter 
en wordt de Biggelaar opgewaardeerd naar een Art 
Deco uitstraling. De Raadhuisstraat heeft de potentie 
de verbinding te zijn tussen de eerder genoemde 
emoties. De Nieuwe Markt is nu open en leeg en dat 
leent zich buitengewoon goed om daar naast groen 
en water te introduceren ook flexibel thematisch en 
seizoengebonden te gebruiken. Winkeliersverenigingen 
zouden meer de samenwerking moeten zoeken en 
zich dienstbaarder moeten opstellen om het algemeen 
belang te dienen zodat het gehele winkelcentrum 
naar buiten treedt als één. Dat moet ook worden 
teruggevonden in de samenwerking met gemeente en 
bewoners om bezoekers weer in de stad te krijgen door 
de routes naar het centrum beter te benutten en hen te 
verleiden door aansprekende billboards, packagedeals 
en andere vormen van reclame en acties.

De kernwaarde horeca moet zich profileren als de 
huiskamer van Roosendaal waar het goed toeven is 
voor eten, drinken en beleven. De horeca richt zich 
niet alleen op jongeren maar ook op ouderen en 
beperkt haar doelgroep breder dan Roosendaal. De 
horeca moet zich dan ook ver buiten Roosendaal 
al aankondigen en dat kan ook via de moderne 
media. Juist de horeca kan de verbindende factor 
zijn tussen de genoemde kernwaarden door samen 
evenementen te organiseren en bezoekers een goed 
vervoeralternatief aan te bieden, zoals taxi, bus, etc. Dit 
soort vervoer moet dan ook na de winkelsluiting binnen 
de centrumring kunnen opereren. Tijdens de winkeluren 
moeten er duidelijke plaatsen worden aangemerkt waar 
dit vervoer beschikbaar is. Zo kun je ook denken aan 
‘witte fietsen’. Biedt deze fietsen gratis aan en voorzie 
deze van een tracing en tracking systeem zodat verlies 
minimaal is. Je haalt de fiets op en je kunt deze ergens 

anders stallen. Terugbrengen hoeft niet en dat kan op 
een andere wijze worden georganiseerd; bijvoorbeeld 
door vrijwilligers. 

De kernwaarde wonen. Bewoners van het centrum 
hebben meestal bewust gekozen om daar te wonen en 
dat moet weer leuk worden door het parkeren terug te 
geven aan die bewoners. Je kunt zelfs denken aan het 
vergroten van het woningaanbod in het centrum zodat 
er meer levendigheid gaat ontstaan in het centrum. Om 
kosten te drukken, kun je overwegen bewoners actief te 
betrekken bij het tot stand brengen en houden van de 
leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het centrum. Ook 
hier geldt dat samenwerken kan leiden tot mooie dingen 
waar je als bewoner trots op kan zijn.

Circuleren en parkeren. Bij een grotere 
aantrekkingskracht naar het centrum krijg je ook te 
maken met grotere verkeersstromen. Als je het centrum 
ook nog compacter gaat maken, moeten de wegen dit 
goed aankunnen en dan ligt eenrichtingsverkeer voor de 
hand voor auto’s. Voor fietsers zijn goed toegankelijke 
fietspaden nodig. Ook aan de voetgangers moet 
aandacht worden besteed zodat al die partijen veilig in 
het centrum kunnen komen met een beperkte reistijd. 
Dan zijn er ook momenten dat bezoekers weer naar 
huis gaan. Dit is het moment dat je als Roosendaal 
een laatste goede indruk kunt maken door dit goed 
te geleiden, hen te bedanken voor het bezoek en aan 
te kondigen wat er vervolgens nog allemaal op de rol 
staat in Roosendaal. Moderne media kunnen hierin een 
ondersteunende rol spelen. Parkeren voor bezoekers 
moet aantrekkelijk zijn in de daarvoor bestemde garages 
en parkeerplaatsen. Het is dan ook te overwegen deze 
vorm te integreren in het bezoeken van Roosendaal 
door de prijs van het parkeren op een of andere 
wijze financieel te compenseren in de besteding van 
bezoekers. Overwogen kan worden het Van Dregtplein 
voor meerdere vormen van parkeren te bestemmen 
daar de ongeveer 90 plaatsen nooit volledig zijn bezet. 
Zo kun je denken aan het tijdelijk vergunnen aan 
ondernemers of het flits parkeren daar toe te staan.  
Een gunstig bijeffect is dan dat op en rond dat plein 
meer beweging plaatsvindt waardoor de sociale 
veiligheid toeneemt.

Samenvattend 
Samenwerken en participatie leiden tot succes. Geef 
bewoners het recht van parkeren terug in hun straat en 
omarm bezoekers door hen gastvrij te ontvangen en 
hen uit te nodigen Roosendaal te beleven op basis van 
onze kernwaarden. Verbindt die waarden door proactief 
te zijn. Ga actief op zoek naar gemeenschappelijke 
doelen en belangen op basis van netwerken. Maak de 
centrumring kleiner en toegankelijk voor alle vormen van 
transport. Bestem het parkeren op het Van Dregtplein 
anders en richt het meer in op de verschillende 
doelgroepen en/of belangen.
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Roosendaal, Groene Stad
Vanouds heeft Roosendaal veel groen te bieden: niet 
alleen de landschappelijke omgeving van de stad, ook 
de stad zelf is min of meer omringd door een snoer van 
oude en nieuwere parken, terwijl in en direct rond het 
centrum zich enkele attractieve stadsparken en tuinen 
bevinden. We noemen: het Emile van Loonpark, de 
prachtige, historische tuin van klooster Mariadal (t.z.t. 
voor publiek ontsloten) en – ofschoon gelegen buiten de 
binnenstad – het park Vrouwenhof. En, niet te vergeten, 
het eveneens buiten de eigenlijke binnenstad maar dicht 
bij het NS-station gelegen Burg. Coenenpark, dat zich 
over de gehele lengte van de Parklaan uitstrekt.

Toch ervaart de bezoeker/gebruiker van de binnenstad 
deze niet als “groen”. Naarmate men dichter het 
centrum nadert, wordt de omgeving snel minder groen. 
Open, versteende ruimtes (Nieuwe Markt, Tongerloplein) 
en saaie winkelstraten domineren het beeld en de 
“beleving” van de binnenstad. Als we er van uit gaan, 
dat “groen” de identiteit is van Roosendaal, dan moeten 
we die identiteit ook zichtbaar en vooral voelbaar 
maken. 

Hoe? Door bestaand groen aan te pakken, nieuw 
groen te creëren en door samenhang/verbinding 
van groenplaatsen en -linten.

 

Bestaand Groen, de parken, plantsoenen

1.1. Verbetering van toegankelijkheid en een beter 
gebruik van de eerder genoemde parken en andere 
groene plekken kan gerealiseerd worden door het 
verbinden van thema’s aan de verschillende parken, 
bijv.:
- “stilte” en “beelden” kloostertuin Mariadal
- “evenementen” en “cultuur” Emile van Loonpark
- “festivals/sport/spel” park Vrouwenhof

en door parken onderling met elkaar te verbinden via 
wandel- fietsroutes. 

1.2. Het verbeteren van de (groen)kwaliteit van de 
parken (evt. in relatie tot de thema’s) en van plantsoenen 
(en ongebruikte, braakliggende terreinen):

-  het aan de Vughtstraat gelegen parkeerterrein dat 
grenst aan het Emile van Loonpark opheffen en dit 
gebied weer onderdeel maken van het park

-  kleine plantsoenen aan de randen van de binnenstad 
bijv. aan de Stationsstraat, Vincentiusstraat-
Ludwigstraat, Van Dregtplein-Laan van Luxemburg 
kunnen worden geadopteerd door buurtbewoners 
(dit gebeurt al op enkele plaatsen). 

-  ook ongebruikte, braakliggende terreinen zouden door 
buurtbewoners kunnen worden geadopteerd t.b.v. 
stadstuinbouw, inrichten van wilde bloementuinen etc.
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Nieuw Groen
2.1. De Nieuwe Markt, een voorbeeld van een open, 
versteend plein, wordt een groene, parkachtige 
binnentuin, tussen de winkelgebieden Passage, noord- 
en zuidzijde en westzijde (V&D en Hema) van de Nieuwe 
Markt en Rooselaar. De inrichting van het park-plein 
is zodanig dat er levendigheid en beweging ontstaat 
van noord naar zuid over de Nieuwe Markt (waar nu 
nagenoeg uitsluitend sprake is van beweging via de 
Noordzijde richting V&D en Rooselaar en vice versa).
NB: De Nieuwe Markt, voormalige “wei van Dekkers” en 
WAROUBI-terrein, zou wellicht een andere benaming 
kunnen krijgen, aangezien de huidige warenmarktfunctie 
in dit plan vervalt.

2.2. Op verschillende plekken tussen Oude en Nieuwe 
Markt ontstaan Verborgen tuinen en groen-plaatsen 
door ontsluiting en doorsteken van straatjes en steegjes 
(tussen de Markten, achterzijde V&D).

2.3. Het versteende Tongerloplein wordt een 
groene, intieme cultuurtuin (…) die door verbeterde 
groenkwaliteit van het gebied rond kerk en raadhuis 
wordt verbonden met de Oude Markt. 

2.4. Het realiseren en onderhouden van (delen van) 
nieuwe groene plekken zou kunnen gebeuren door 
groen-ondernemers in en om Roosendaal (tuincentra, 
hoveniers, boomkwekers) uit te nodigen om min of 
meer permanente showtuinen te adopteren, waar zij 
hun producten en diensten kunnen presenteren. Als 
tegenprestatie zal de gemeente geen heffingen etc. 
opleggen (vanwege reclame-uitingen e.d.).

Samenhang en verbinding van groenplaatsen en 
–linten
3.1. De binnenstad wordt omarmd door een verkleinde 
centrumring met eenrichtingsverkeer voor auto´s en 
bussen. Verkeersdeelnemers (automobilisten, fietsers, 
voetgangers) ervaren deze ring als een aantrekkelijke, 
logische verbinding tussen het buitengroen en de 
groene binnenstad. Het groen langs deze centrumring 
is zodanig dat het voldoende ruimte en veiligheid 
(overzichtelijkheid) biedt voor alle verkeersdeelnemers 
èn recht doet aan de aanwezige, vaak interessante 
architectuur. Functioneel groen in alle opzichten (dit 
laatste geldt uiteraard voor alle te vergroenen plaatsen, 
toegangs- en uitvalsstraten).
Vanuit de centrumring bereikt men de binnenstad 
via diverse toegangen, waar voortzetting van groen 
zorgt voor een logische verbinding met de (groene) 
binnenstad.   

3.2. Wegwijzers, groene stapstenen e.d. verbinden de 
verschillende groene plekken en nodigen de bezoeker-
gebruiker van de binnenstad uit tot wandelen en 
verkennen. 

Samenvattend
Door een totaal-groenplan voor binnenstad en aanloop-

uitvalsstraten, in samenhang met (het nieuwe) winkelen, 
aandacht voor cultuur en recreatie, is Roosendaal ´n 
stad, waar je welkom bent en waar je thuis bent. 

3. Verblijfsklimaat

Het verblijfsklimaat in de binnenstad van Roosendaal 
kan vanuit verschillende plaatsen worden ervaren. 
Openbare ruimten in de vorm van straten, pleinen en 
parken vormen vitale onderdelen in de binnenstad, die 
de beleving van de bezoeker kunnen beïnvloeden.
Natuurlijk zijn kreten als ‘schoon, heel en veilig’ veel 
gebruikt, en in de basis zijn dit ook randvoorwaarden 
voor een prettige verblijfsklimaat. Maar er is meer. 

Twee invalshoeken: van de professional en van de 
gebruiker
Er zijn twee invalshoeken te herkennen, als we kijken 
naar openbare ruimten. Zo kijken professionals er 
anders naar dan gebruikers van die ruimten.
De focus van professionals is meestal gericht op de 
openbare ruimte als:
-  Een levend orgaan (levensvorm op zich of als orgaan 

van een groter geheel)
-  Domein (de manier waarop de openbare ruimte 

groepen of activiteiten aan zich bindt)
-  Knooppunt (ontmoetingsplek, verkeersafwikkeling, 

‘mainport’)
-  Podium (kijken en gezien worden, actief zijn, spelen, 

sporten)

De gebruiker van een openbare ruimte kijkt meer naar:
-  Veiligheid (en met name veiligheidsgevoelens)
-  Onderverdeling van groepen in een openbare ruimte 

(etnisch, sociaal, leeftijd)
-  Regie (reguleren van wat er in de openbare ruimte 

gebeurt)
-  Functionaliteit (mutaties van voorzieningen of wijziging 

van karakter ervan)

Overeenkomsten liggen hoofdzakelijk in het streven 
naar levendige en aantrekkelijke openbare ruimten die 
voor iedereen toegankelijk zijn, en daardoor veilig en 
verbindend.

Verbeteringen
Op diverse wijzen kan het verblijfsklimaat in de openbare 
ruimten worden verbeterd. O.a. door:
- Het gaan werken met hoogteverschillen
-  Beelden en creatieve gadgets plaatsen op pleinen en 

in parken
- Groen en blauw als tegenwicht voor rood
- Achterkanten en blinde gevels aanpakken
-  Activiteiten en evenementen organiseren
Verblijfsklimaat is deels te organiseren en te sturen. 
Met de inrichting van de openbare ruimten en het 
organiseren van activiteiten en evenementen is het 
mogelijk mensen naar de binnenstad van Roosendaal te 
trekken. 
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Mede dankzij de input van betrokken Roosendalers is 
hieronder een aantal ideeën opgesomd, die direct of 
indirect passen in bovenstaand verhaal:

-  Creëer een eigen karakter, iets unieks, dat ook bij 
Roosendaal (en/of West-Brabant) past. Zo is er te 
denken aan kunst in de stad, door lokale/regionale 
kunstenaars werken te laten maken/exposeren in 
de openbare ruimte. Samenwerking met onderwijs, 
cultuurinstellingen en ondernemers zijn meer en meer 
vanzelfsprekend in de toekomst.

-  Activeer en creëer meer groen en blauw in de 
binnenstad. Verleid de bezoekers van de stad 
om actiever te worden, of juist een rustplaats te 
zoeken. Maak bestaande parken interessanter, door 
bijvoorbeeld een thematische aanpak. Van nature heeft 
water een bepaalde vorm van aantrekkelijkheid, en kan 
levendigheid uitlokken en jong en oud aantrekken.

-  Ontwikkel de inrichting en aankleding van winkelcentra, 
zodat deze ook duidelijk herkenbaar zijn, à la Passage 
en nu ook De Biggelaar uitwerkt.

-  Vergroot en benadruk het historisch besef, maak het 
kenbaar, op locatie en via citymarketing. Juist vanuit 
eigen kracht en verleden de eigen identiteit duiden en 
krachtig communiceren naar de buitenwereld.

-  Laat De Biggelaar en de St. Jan zich naar het 
Tongerloplein profileren als ‘voorkant’, waardoor en nog 
meer dynamiek ontstaat op het plein.

-  Gratis sanitaire voorzieningen. En dan mooi, schoon en 
toegankelijk.

-  De warenmarkt kan elders ook goed functioneren 
en dan andere delen van de binnenstad versterken. 
Suggestie Braberstraat, Oude Markt, Bloemenmarkt, 
Domineestraat (één lint). NB: Wordt nader onderzocht.

-  Evenementen verder professionaliseren, coördineren en 
synergie creëren tussen de organisaties onderling. Ook 
andere koppelingen maken met (grote) evenementen, 
zoals verkoopacties koppelen, goodybags uitreiken, 
met promotie winkels, kunst, cultuur, horeca,e.d.

-  Bij de verschillende entrees van Roosendaal meer info 
over wat er te doen is in Roosendaal en waar. 

-  Ontwikkel nieuwe activiteiten, functies, evenementen, 
waardoor Roosendaal meer en meer de bijzondere 
stad wordt waar men graag naartoe gaat. Denk aan 
een drive-in bioscoop, stadscamping, revitalisering 
Openluchttheater, nulsterren hotel, schoon, duurzaam 
én goedkoop.

Samenvattend
Uiteraard is het aantal suggesties nog fors uit te 
breiden, te concretiseren en vervolgens te realiseren. 
Waar ook vanuit andere partijen ontwikkelingen 
worden aangedragen, zoals bijv. KVO (Keurmerk 
Veilig Ondernemen), is het ook zaak om op een goede 
manier de bezoekers te informeren over doel, nut en 
meerwaarde voor die bezoeker. In zijn algemeenheid 
geldt, dat zeker ook de wijze van communiceren, 
informeren en het bereiken van de bezoeker enorm 
belangrijk is. Vaak is dit tot op heden nog steeds 
ondebelicht. 

Wellicht dat met deze vernieuwende wijze van 
herinrichten van de binnenstad ook op het gebied van 
de boodschap overbrengen goede stappen worden 
gemaakt.

 
4. Organisatie

Traditioneel
Net als in de meeste steden kent Roosendaal ook 
een diversiteit aan vormen van bestuur; gemeente, 
ondernemers, bewoners, etc. Tussen en met 
deze groepen is weliswaar overleg en afstemming 
maar kenmerkt zich logischerwijs door heel veel 
communicatiekoppelvlakken met alle risico’s van dien. 
Een tweede risico is dat de verschillende groepen 
verschillende en soms tegengestelde belangen 
dienen. Een derde risico is dat genoemde organisaties 
opgebouwd zijn uit professionals maar ook uit 
vrijwilligers en dat heeft een mate ongelijkheid in zich. 
Om het allemaal werkend te krijgen en te houden, 
wordt veel verwacht van menselijke competenties en 
capaciteiten. Geen gemakkelijke opgave en zeker niet 
zonder risico. 

Balans. Nu de overheid en dus ook de gemeente zich 
meer en meer terugtrekt, houdt dit in dat zaken blijven 
liggen of dat anderen zaken moeten gaan oppakken. 
Dit proces kun je niet eenzijdig inzetten en als je 
dat wel doet wordt de onbalans groter en groter en 
beland je uiteindelijk in een vicieuze cirkel. Daar heeft 
niemand iets aan en daarom is het zaak de balans weer 
te herstellen en te zoeken naar gezamenlijkheid en 
bestuurbaarheid. De gemeente kan het niet alleen, maar 
ook ondernemers en bewoners kunnen dit niet doen op 
eigen doft en daarom ligt de sleutel bij participatie. Dit 
houdt in dat je elkaar moet gaan opzoeken en samen 
moet gaan zoeken naar oplossingen en antwoorden. 
Dit kan een versterkend effect op elkaar hebben en dan 
groeit de bestuurbaarheid en aantrekkelijkheid van onze 
stad. Daar hebben we allen belang bij. 

Niveaus. Verantwoordelijkheid kun je zien op drie 
niveaus. In eerste instantie is er de individuele 
verantwoordelijkheid van alle bewoners, ondernemers 
en bezoekers. Als tweede is de participatieve 
verantwoordelijkheid. Hierbij kun je denken aan een 
bundeling van individuen die een gemeenschappelijk 
belang nastreven of de connectie zoeken met 
andere collectieve verbanden. Als laatste niveau 
is het de gemeente die een nog breder belang en 
bestuurbaarheid als primair belang hebben. Door deze 
wijze van het beleggen van verantwoordelijkheden 
ontstaat er een verticale en een horizontale structuur van 
communiceren en besturen. Op het individuele niveau 
kun je bijvoorbeeld denken aan het zelf schoonhouden 
van de stoep voor het huis of winkel. Bij participatie 
kun je denken aan het samen tussen ondernemers en 
horeca organiseren van een markt of een evenement. 
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Ook kun je denken aan een samenwerking tussen 
winkeliers en vrijwilligers als het gaat om kinderopvang 
voor bezoekers aan Roosendaal of het onderhouden 
van het groen door bewoners. Als het gaat om grotere 
belangen zal de gemeente het voortouw moeten nemen 
en daarbij zou je kunnen denken aan het beschikbaar 
stellen van middelen om onderhoud te doen aan het 
groen door bewoners. 

Competenties en capabilities. Om te komen tot zo’n 
model van horizontale en verticale participatie is het 
van cruciaal belang te weten waar welke competenties 
en capabilities aanwezig zijn en hoe die zijn ingebed 
in de verschillende groepen en/of besturen. Dit ter 
voorkoming van onjuiste wederzijdse verwachtingen. 
Om de stap naar het model te maken, is het zaak deze 
goed op het netvlies te hebben en ook duidelijk te zijn 
waar nog verbeteringen kunnen worden doorgevoerd en 
hoe het is georganiseerd als het gaat over continuïteit 
en voorzettingsvermogen. Partijen kunnen elkaar hierbij 
helpen door elkaar bij te staan opdat gelijkwaardigheid 
de basis is voor samenwerking. 

Vraag en aanbod. Als je van elkaar weet waar je wat 
en hoe kunt vragen, zal de leverende partij die behoefte 
aannemen en die beschouwen op de uitvoering 
daarvan. Besturen wordt dan een soort ondernemen op 
basis van vraag en aanbod. Partijen kunnen leverend 
zijn maar ook vragend op basis van de competenties 
en capabilities. Het is dan ook een kunst en een 

uitdaging om een balans te zoeken en te vinden tussen 
vragende en leverende partijen waarbij de hiërarchie 
van belangen (individueel, groep of algemeen) niet uit 
het oog mag worden verloren. Roosendaal kent vier 
kernwaarden; wonen, cultuur, winkelen en horeca en 
via die kernwaarden kun je zoeken naar participatie 
op het gebied van groenbeheer, verblijven, parkeren 
en circuleren. Samen werken tussen gemeente, 
ondernemers, cultuurbeheerders, bewonersorganisaties 
en horeca trek je zomaar van de grond en daarom 
zou het een goede eerste stap zijn als al die partijen 
bij elkaar zouden komen om dat eens met elkaar te 
wisselen. Als de wil er is, is er ook een weg. Nu zit 
ieder op zijn eigen veilige eiland en als we van elkaar 
komen te weten wat er allemaal mogelijk is en wat er 
leeft, komen partijen mogelijkerwijs dichter bij elkaar en 
versterkt dat elkaar om het ultieme doel te realiseren 
van een aantrekkelijker en leefbaarder centrum. De 
gemeente kan hierin een faciliterende rol vervullen.

Projectmatig of continue. 
De vraag die hier aan de orde komt, heeft te maken met 
het vermogen om voort te zetten. Opzetten is één maar 
volhouden is twee. Belangrijk is om in eerste instantie 
het totale plan op te splitsen in kleinere deelplannen 
volgens het principe van SMART. Op het totale plan 
wordt regie gevoerd door de politiek en de gemeente. 
Daarnaast worden op de verschillende deelplannen 
regie gevoerd door projectleiders die afkomstig kunnen 
zijn uit ondernemers, bewoners of de gemeente.
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De keuze is afhankelijk van de partij waar het primaat 
wordt gelegd. Als derde geldt dat in elk deelplan 
voldoende aandacht wordt besteed aan de continuïteit 
zodat wordt voorkomen dat ná realisatie een mogelijk 
verval intreedt. In sommige gevallen moet je zelfs 
nadenken over de situatie als een deelplan toch niet 
te realiseren blijkt te zijn op welke wijze dit deelplan 
moeten worden afgesloten. Om een samenhang der 
deelplannen te krijgen, is het mogelijk dit te organiseren 
via de hoofdthema’s: parkeren & circuleren, groene stad 
en verblijven op een horizontale as. Op de verticale as 
kun je kernwaarden (cultuur, winkelen, horeca en wonen) 
plaatsen. Daar waar de assen elkaar snijden, stel je 
de mate van samenstelling (individueel, participatie of 
gemeente) vast en vorm je een enthousiast team dat 
het deelplan tot uitvoering gaat brengen. Het model van 
satépennen staat gelijk aan het totaalplan, geeft inzicht 
in alle deelplannen en een koppeling met de politiek is 
eenvoudig te maken door de kernwaarden te koppelen 
aan een verantwoordelijk wethouder. Door deze 
matrixconstructie is de politiek integraal gecommitteerd 
en kan de raad (op afstand) toezien op de voortgang en 
de realisatie. 

Voorbeelden. Hieronder is een beperkt aantal 
voorbeelden gegeven waarin samenwerken en 
samen werken met en tussen verschillen partijen 
is weergegeven. Het is geen uitputtende lijst van 
mogelijkheden maar het is een denkrichting. 

1) De gemeente heeft een vraag. De kosten voor 
onderhoud aan perken en plantsoenen lopen jaarlijks 
op en wil hierop bezuinigen. De gemeente gaat samen 
met het bewonersplatform op zoek naar een creatieve 
oplossing door bewoners en vrijwilligers actief te 
benaderen. Zij stelt middelen en het onderhoudsplan 
beschikbaar en zorgt vervolgens voor het opruimen van 
het snoeihout en ander groenafval. 

2) De winkeliervereniging wil een evenement 
organiseren. De gemeente zorgt voor de nodige 
vergunningen. De winkeliersvereniging gaat samen 
met bewonersplatform op zoek naar ondernemers, 
bewoners en vrijwilligers om het evenement op te 
zetten, te ondersteunen en daarna weer af te breken. 
De bewoners en vrijwilligers krijgen daarvoor een korting 
bij de deelnemende ondernemers.

3) Bewoners willen een adviesrecht bij de ontwikkeling 
van de stad. Ruimtelijke ordening is gevat in wet- en 
regelgeving. De gemeente kan bewoners betrekken en 
hen een meer gelijkwaardige rol geven door hen met 
trainingen en cursussen op het gewenste niveau te 
krijgen zodat vanuit diverse belangen een gezamenlijk 
effect kan worden bereikt.
 
4) De gemeente wil graag de kunst in de stad 
opwaarderen. Het kunstplatform gaat actief scholen, 
bewoners en vrijwilligers benaderen om kunst te 
adopteren door het periodiek te onderhouden en 
voor speciale gelegenheden extra in het zonnetje te 
zetten. Schoolinstellingen kunnen dit opnemen in hun 
lesprogramma om de ‘participatiemaatschappij’ te 
concretiseren. 

5) Bewoners willen iets doen aan verkeersveiligheid 
in hun straat. Samen met de politie en het 
bewonersplatform wordt een zogeheten nulmeting 
gedaan en als daartoe reden is, wordt een campagne 
opgezet; bijvoorbeeld door gebruik te maken van 
matrixborden om aandacht te vestigen op veiligheid. 
Daarna wordt een tweede meting gedaan om de 
resultaten te bezien en afhankelijk daarvan een volgende 
stap.

6) Ondernemers en bewoners hebben natuurlijk ook 
een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de 
leefbaarheid in de stad verder te vitaliseren. Zo kunnen 
zij zelf hun eigen stoep schoonhouden van onkruid en 
sneeuw. En als de buurman niet in staat is dat te doen, 
hen daarbij te helpen. Een kleine inspanning met grote 
effecten.

Conclusie 
De gemeente trekt zich terug en dat betekent een 
grotere rol voor andere partijen die elkaar kunnen vinden 
op basis van vraag en aanbod tegen de achtergrond 
van competenties en capabiliteit. Besturen wordt 
ondernemen tussen gemeente, participatieve groepen 
en individuen op basis van wonen, winkelen, horeca en 
cultuur. Een nieuwe vorm van participatief besturen en 
ondernemen is hiermee geboren. 
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Bijlage 4
Advies Themagroep 
Digitaal aantrekkelijk 
Roosendaal
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Advies Themagroep Digitaal aantrekkelijk 
Roosendaal

Het Nieuwe winkelen is een van de onderwerpen 
die in het project Hart voor de Binnenstad is 
opgepakt. Naast de participatiegroepen is er een 
themagroep samengesteld om de behoeftes te 
onderzoeken die bij de ondernemers leven en 
enkele onderwerpen verder te bestuderen. De 
groep is drie keer bij elkaar gekomen en in de 
drukke periode van half november tot half januari 
zijn er vier onderwerpen verder uitgewerkt. 
De discussies in deze grote groep waren 
informatief, intens en soms zelfs emotioneel. 
Er zijn deelnemers uitgestapt en er zijn nieuwe 
deelnemers bijgekomen. Kortom een levendige 
groep die veel energie in dit thema hebben 
gestoken. De resultaten van de onderzoeken zijn in 
de laatste sessie gepresenteerd en de bevindingen 
en aanbevelingen van de onderwerpen ‘Het 
stadsWifi’, ‘Informatie uit de stad’, ‘Opleiding en 
Training’ en ‘Nieuwe toepassingen in de winkel’ 
zijn hieronder weergegeven.

Het stadsWifi
Steeds meer locaties hebben een vorm van wifi en 
steeds meer bezoekers hebben een abonnement met 
mobiel internet. Beide bieden een toegang tot internet 
en daarmee de toegang tot een virtuele wereld die 
ons dagelijkse leven steeds meer beïnvloedt. Deze 
ontwikkeling is niet te negeren als ondernemer en als 
binnenstad. In deze groep is een advies samengesteld 
op basis van het onderzoek dat door Frans Hendrikx is 
geleid. Het uitgebreide resultaat is aan de projectgroep 
Roosendaal, Smart Retail City aangeboden voor verdere 
concretisering. Belangrijke criteria bij de keuze voor een 
eigen stadsWifi is de beheersbaarheid en de toegang tot 
de gegevens. Gratis toepassingen staan gelijk aan het 
uit handen geven van de digitale binnenstad omdat daar 
het verdienmodel van die partijen op gebaseerd is. 

Essentieel voor het succes is dat de gebruiker wordt 
verleid om van de faciliteit gebruik te maken doordat hier 
een duidelijk voordeel aan zit. De ongestoorde toegang 
tot internet op zich, biedt te weinig perspectief voor een 
financiering (deels) los van de overheid.

Het advies is om de aanleg en het onderhoud te 
zien als een infrastructurele faciliteit, wat als een 
taak voor de gemeente is. Het beheer en gebruik 
wordt gefaciliteerd door diegene die ervan profiteren: 
bezoekers, ondernemers en gemeente. De partij die 
de exploitatie doet krijgt de opdracht om voldoende 
toegevoegde waarde te creëren voor de financiering van 
de exploitatie.

Informatie uit de stad
Data wordt het nieuwe goud genoemd. Het betreft als 
snel ‘Bigdata’ door de enorme hoeveelheid data die we 
produceren en die nodig is voor het versterken van de 
binnenstad door praktische toepassingen. Deze groep 
onderzocht welke databronnen er in de stad zijn en wat 
er met de data uit de binnenstad gedaan kan worden. 
Voor deze groep bleek vooral interesse van ondernemers 
die hier vanuit hun professie mee bezig zijn. 

Het verzamelen van data en het interpreteren daarvan is 
ingewikkelde materie. Aan de ene kant zijn er technische 
voorzieningen nodig die vaak niet voorhanden zijn om de 
data te verzamelen en aan de andere kant is er software 
nodig om de data te kunnen interpreteren wat kost- en 
tijdsintensief is. 

Het advies is om het verzamelen en interpreteren 
van binnenstadsgerelateerde data, zodat zowel de 
bezoekers als de bedrijven hier profijt van hebben, 
onder te brengen bij een deskundige organisatie. 
Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn het waarborgen 
van de privacy van de deelnemende consumenten, 
de onafhankelijkheid van die organisatie en de 
betrouwbaarheid, beschikbaarheid en het eigendom 
van de data. Gebruikers van de data betalen hiervoor 
als financiering van de organisatie. Deze bevindingen 
zijn ook overgedragen aan de projectgroep Roosendaal 
Smart Retail City. Het uitgebreide rapport is als bijlage 
toegevoegd.

Opleiding en Training voor de digitale wereld
Voor de ondernemers die de online mogelijkheden al 
inzetten is het duidelijk dat dit de omzet verhoogd. 

De online omzet zal afhankelijk van de branche in 
de komende 6 jaar 30 tot 50 % van de bestedingen 
vertegenwoordigen.  In deze groep is bekeken wat een 
goed opleidingstraject kan zijn voor zowel startende 
als ervaren ondernemers op dit gebied. Door het 
toepassingsniveau van online mogelijkheden van alle 
ondernemers naar een hoger niveau te brengen wordt 
de omzet in de binnenstad vergroot wat de vitaliteit ten 
goede komt met een positieve invloed op de leegstand. 
Er is dus zowel vanuit het perspectief van de individuele 
ondernemers als vanuit het collectief van de binnenstad 
een noodzaak om de online toepassingen te gebruiken. 

Het opleidings- en trainingstraject waar aan wordt 
gedacht bestaat uit een soort buddysysteem, zowel 
digitaal als fysiek. In de trainingen worden best practices 
besproken door ondernemers, zodat zij dit over kunnen 
dragen aan anderen.
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Het buddy systeem kan ook door combinaties 
te  maken van studenten, winkeliers en bezoekers. 
De ontwikkelingen gaan snel en de ondernemer 
heeft weinig tijd. Er is een voorkeur voor een snelle 
en praktische opleiding waarbij de borging van de 
continuïteit essentieel is zowel aan de opleiders kant 
als in het leerprogramma. Ook is het belangrijk om de 
combinatie te zoeken met nieuwe toepassingen in de 
winkel.

In de uitwerking is gezocht naar een invulling door een 
professionele ondersteuning van een bedrijf met veel 
praktijkervaring en trainingsfaciliteiten die ook individueel 
(e-learning) gevolgd kunnen worden. Het traject is 
praktisch en heeft een sociaal controle element, de 
meer ervaren ondernemers helpen bij voorkeur mee om 
het algemene niveau te laten stijgen en het programma 
bestrijkt een langere periode van ondersteuning. 
Frederique Assink van de Bibliotheek VANnU heeft 
aangeboden om de trainingslocatie te faciliteren. Het 
uitgewerkte opleidings- en trainingsprogramma is als 
bijlage toegevoegd. 

Deze groep adviseert om de opleiding deels te 
financieren vanuit algemene middelen en/of sponsoring 
en deels door de ondernemer zelf.

Nieuwe toepassingen in de winkel  
De retail is zich opnieuw aan het uitvinden. De gevolgen 
van het veranderende koopgedrag en de technische 
mogelijkheden, zowel on- als offline, zijn enorm. Dat 
wordt aan alle kanten gevoeld en versterkt door de 
economische situatie. We gaan ervan uit dat de crisis 
een tijdelijk karakter heeft, de veranderingen aangejaagd 
door de technische ontwikkelingen heeft dat zeker niet. 
Hoe past de winkel in het koopgedrag, waar kan een 
ondernemer transacties doen buiten zijn winkel, hoe hou 
je de binding met je klant en hoe krijg je meer klanten of 
meer omzet per klant. Vanuit de binnenstad komt daar 
een uitdaging bij om gezamenlijk meer bezoekers naar 
de binnenstad te trekken met een aantrekkelijk aanbod. 
Samenwerken om de kracht van de stad te benutten, 
individueel excellereren en elkaar omzet gunnen wordt 
steeds belangrijker om te kunnen concurreren met 
online giganten als Amazone, AH/bol.com, Wehkamp, 
etc.

Als ondernemer ben je continu bezig met je bedrijf. 
Vanuit je eigen ideeën komen daar soms nieuwe 
concepten bij. Veel ondernemers komen van tijd tot tijd 
vast te zitten over het runnen van de onderneming en 
door tijdgebrek om alle ontwikkelingen bij te houden. 
Door als ondernemers van verschillende branches bij 
elkaar te zitten, komen al snel nieuwe concepten naar 
boven en ontstaat er nieuwe energie. Ondernemers 
kunnen veel van elkaar leren door samen te werken, met 
een balans tussen gunnen en ontvangen. Tegelijkertijd 
blijkt er behoefte aan coaching en training op het gebied 
van digitalisering en nieuwe toepassingen in de winkel. 

Deze werkgroep heeft direct actie ondernomen en is 
in een samenwerkingsverband, onder de begeleiding 
van Ad Huijzers, een concept store gestart in de 
Raadhuisstraat 45. XCPT heeft het pand beschikbaar 
gesteld en XCPT Formale, Rituals, De Kindervilla, Robin 
Looy Popfotograaf, Yvonne Telleman Kreatieve Zaken 
en Hein Manné Vakfotograaf hebben de producten 
geleverd. Omnisense heeft Free Wifi geregeld. Hoewel 
de winkel nog niet officieel is geopend, de ultieme 
test met de consument, levert dit initiatief nu al prima 
leermomenten op zoals de behoefte aan een draagvlak 
van een grote groep ondernemers, een trekker om de 
gang erin te houden, financiering voor inzet en locatie, 
betrokkenheid van de deelnemers, technische faciliteiten 
om er iets bijzonders van te maken (testfaciliteit voor 
innovatie) voor de bezoeker, doorzettingsvermogen, 
betrokkenheid van leveranciers en marketing. De 
conceptstore kan ook een opleidingsplek zijn voor 
stagiaires in samenwerking met onderwijsinstellingen. 

Het advies uit deze groep is om het initiatief van de 
conceptstore verder uit te werken, de samenwerking te 
stimuleren, om meer testen uit te voeren die verwacht 
worden uit het project Roosendaal Smart Retail 
City en ondersteuning op het gebied van de digitale 
mogelijkheden. De kloof tussen de Roosendaalse 
ambitie en de individuele ondernemer is nog te groot om 
successen te kunnen behalen.

Met dank aan Ad Huijzers, Chantal van Spaendonck, 
Gitty Gommers en Frans Hendrikx als de trekkers van 
de werkgroepen, alle deelnemers voor hun inzet en 
kennis en De Kring voor het faciliteren van een van de 
werksessies. 

Hans Nouwens en Luçan van Boeijen
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creatieve 
denktank



Twee zinnen uit het rapport van onderzoeksbureau Connect, 
gepresen teerd in het najaar van 2012. Deze zinnen waren 
voor een stuk of zestien creatieven, op het gebied van de 
toegepaste kunsten, een uitnodiging om hierover met elkaar 
in gesprek te gaan. Uitgangspunt was de vraag of ideeën ook 
van binnenuit konden komen. Als Roosendaalse vormgevers 
en architecten zouden zij toch moeten weten wat de stad 
kon gebruiken om invulling te geven aan bovengenoemde 
opmerkingen. 
Op een zaterdag in december van 2012 kwam het 
gezelschap in een voormalige fotowinkel bij elkaar om met 
elkaar en voorbijgangers in gesprek te gaan. De gehele 
middag zijn op- en aanmerkingen over de stand van zaken 
in de binnenstad gemaakt. Kansen, mogelijkheden en 
oplossingen zijn aangedragen. Een opvallend gegeven in de 
ideeën stroom om tot een veranderende culturele beleving 
te komen, was het thema groen, zoals een Urban Jungle, 
Groene Geschiedenis, Green Graffi tti en Hangmatten. 
Een aantal van de voorstellen heeft Platvorm® aan de 
Roosendalers gepresenteerd op het Roosendaals Treffen. 
Groen bleek ook de insteek te zijn van programma team
‘Hart voor de Binnenstad’ onder leiding van Riek Bakker. 
Dit team was ook ontstaan naar aanleiding van de rapportage 
van onderzoeksbureau Connect. Het feit dat beide groepen 
ontstaan zijn vanuit dezelfde rapportage, deed de groep van 
creatieven besluiten in contact te treden met Riek Bakker. 
Wellicht konden beide groepen, de ene ingesteld door de 
gemeente Roosendaal en de andere vanuit, wat ambtelijk 
heet, particulier initiatief. 
Onder de werktitel ‘Stadslab Roosendaal’ gaf de groep 
een presentatie, bestaande uit drie delen, aan Riek Bakker. 
Deel één liet zien welke culturele uitingen [monumenten 
en plastieken] in de afgelopen decennia uit de binnenstad 
verdwenen. Deel twee omvatten de ideeën, die naar 
aanleiding van de onderlinge gesprekken zijn ontwikkeld. 
Het laatste deel was het project waarmee de groep op dat 
moment druk mee bezig was: het pimpen van de voormalige 
Saabgarage aan de Boulevard. Blijkbaar gaf de presentatie en 
de samenstelling van de groep Riek Bakker het vertrouwen 
om de creatieven in te zetten als sparringpartner in het proces 
‘Hart voor de binnenstad’. Vanaf dat moment heeft de groep 
in een aantal sessies meegedraaid om landschappelijke en 
stedenbouwkundige voorstellen vanuit een Roosendaals 
oogpunt van commentaar te voorzien. 
Om volwaardig op te trekken met het programmateam 
heeft de groep de voorlopige naam ‘Stadslab Roosendaal’ 
gewijzigd in stichting Platvorm®. 

Om gezellig te zijn moet Roosendaal kleinheden creëren.” 
Cultuur functioneert onvoldoende als bindmiddel. 
In die context moet men oppassen geen tabula rasa te 
maken van het culturele aanbod.”

lees verder

stil debat 
grasmat

stil debat 
grasmat

stil debat 
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lees verder

Stichting platvorm® wil een denktank zijn van 
professionele Roosen daalse creatieven voor permanente 
of tijdelijke kunstzinnige invulling van de openbare ruimte 
van Roosendaal en de binnenstad in het bijzonder. 

Gesprek 
Naast het bespreken van de plannen heeft Platvorm® ook 
een grote bijdrage gepleegd aan de guerrilla-actie met The 
Flying Grass Carpet. In november is dit gigantisch grasveld 
neergelegd op de Nieuwe Markt en het platvorm heeft het 
voorzien van een speelelement. Een speelelement in de 
vorm van een blokkenpuzzel, die langs twee kanten de 
skyline van de stad toonde met daarboven de tekst ‘I love 
Roosendaal’. Tevens is een van de avonden is ingevuld 
door de groep. De vrijdagavond, traditioneel de koopavond 
in Roosendaal, is door de groep ingevuld met ‘Stil debat 
op de grasmat’.  Aan de rand van de grasmat is een jaren 
zeventig bungalowtent opgezet. Op de wanden van de 
tent werden van binnenuit stellingen over de binnenstad 
geprojecteerd en voorbijgangers konden met stoepkrijt 
op de stenen van de Nieuwe Markt hun commentaar 
erop geven. Ondanks de kilte van de avond hebben vele 
voorbijgangers een boodschap achtergelaten. Het stuk 
tussen de grasmat en het monument van de stadsheilige 
[Sint Jan] was rijkelijk voorzien van teksten en tekeningen. 
Ter ondersteuning van de guerrilla-actie heeft Platvorm® 
meerdere voorstellen aangedragen. Een daarvan, de 
speelelementen, is gekoppeld aan de grasmat. Een 
andere, huis-en-tuin, is begin januari op de Nieuwe Markt 
neergezet om aandacht te vragen voor ‘Hart voor de 
binnenstad’. Het uitgangspunt van dit ontwerp is een 
ruimte met een duidelijke identiteit, waar verblijf en beleving
centraal staan. Om bij de bewoners en bezoekers van 
Roosendaal het idee over de groene binnenstad te 
introduceren wordt gebruikt gemaakt van een metafoor. 
Het ‘huiselijk interieur’ vormt de metafoor. Het huis is de 
plaats waar we ons thuis voelen, ons identificeren, laten 
zien wie we zijn, verblijven en leven. 

Proces 
Op een onreguliere basis is Platvorm® in kader van het 
project voornamelijk in gesprek geweest met leden van 
het programmateam. Gesprekken waarin hoofdzakelijk de 
landschappelijke en stedenbouwkundige aspecten rondom 
de binnenstad van Roosendaal aan de orde kwamen. De 
avonden verliepen, wellicht zoals dat in creatieve kring 
gebeurt, in een mate van informeelheid. Dat nam niet weg 
dat er stevige discussies zijn geweest. 
Het platvorm heeft zich vanuit haar achtergrond als 
expertgroep bezig gehouden met de lay-out van de 
binnenstad, waarin de vele domeinen, zoals winkelen, eten 
en drinken en cultuur beleven van een stad, hun plaats 
konden vinden. Op basis van historisch besef en huidige 
beleving is er vanuit de groep gekeken naar de plannen 
voor de binnenstad. Het vinden van een compacte 
binnenstad met bijbehorende belevingen werd door 
platvorm® goed ontvangen. Niet als een streven, maar als 
een noodzaak om vitaliteit te brengen in de binnenstad. 
Een vitaliteit, die in eerste plaats moet uitstralen naar de 
wijken en dorpen van de gemeente, maar ook naar de 

Brabantse en voor Roosendaal belangrijke Belgische regio. 
Platvorm® heeft gezien dat het plan van Riek Bakker 
en haar team geen one-size-fits-all-plan is, maar een 
optelsom van de kwaliteiten, mogelijkheden en kansen 
van de stad. Er is met heel veel groepen in de Binnenstad, 
maar ook ver daar buiten van gedachte gewisseld. Al die 
informatie heeft zijn plaats gevonden in dit plan. Een plan 
dat integraal aangepakt moet gaan worden en waarbij de 
stip op de horizon in zicht moet blijven.
De pogingen om intimiteit te creëren rondom Tussen de 
Markten, door middel van een kleinstedelijk stratenplan 
is een goed gegeven. Een parkachtige sfeer scheppen 
bij Schouwburg De Kring door, achter de karakteristieke 
oude panden van de Molenstraat langs, een verbinding 
te maken tussen de Prinsensingel en het Tongerloplein 
is een plan dat navolging vraagt. Dit zou samen met de 
groenvoorziening op de plaats van het oude politiebureau, 
de rol van het Tongerloplein als cultuurplein versterken. 
De geschetste veranderingen bij het huidige Stadskantoor 
samen met het openstellen van de tuin van Mariadal, 
maken van de omgeving daar, niet alleen een prachtige 
entree tot de stad vanaf het station, het geeft naast het 
Vrouwenhof en Emile van Loonpark nog een grote groene 
plek voor verstillende recreatie.  

Verkeer 
Het laten verdwijnen van het busstation naast de Roselaar 
is een pluspunt in de plannen. Dit gegeven wordt niet 
alleen toegejuicht vanuit de verkeersoptiek. De belasting 
van het busverkeer geeft een irriterende en onveilige 
werking op de kruising Laan van Brabant-Burgemeester 
Freijterslaan. Maar ook vanuit de omgevingsbeleving, het 
beeld dat het busstation thans heeft op de schoonheid van 
het gebied. Een busstation, bij het NS-station, is meer dan 
voldoende voor een compacte binnenstad. 
Een betere situatie voor het verkeer in de binnenstad komt 
het verblijven in de binnenstad ten goede. Voorstellen 
om het aantal parkeerplaatsen op maaiveld te beperken, 
vanuit het gegeven dat er genoeg parkeergarages in en 
om het centrum zijn, plus het creëren van een kleine ring 
met eenrichtingsverkeer vragen navolging.  
Platvorm® maakt zich wel zorgen om de weinige 
aandacht, die de fietser krijgt in het centrum. Fietsroutes 
met bijbehorende fietspaden door het centrum ontbreken. 
Recente ontwikkelingen in de Raadhuisstraat geven de 
weinige aandacht voor deze verkeersdeelnemers weer. 
Naast het recreërend karakter dat fietsen in de binnenstad 
kan hebben, is ook in het licht van de duurzaamheid goed 
om aan deze groep voldoende aandacht te besteden. 
Een aantal punten vond Platvorm® onderbelicht. 
Onduidelijk is de aandacht, die zal worden geschonken 
aan de Galerij, de zuidkant van de Nieuwe Markt plus 
het gebied erachter. Tevens vindt het platvom dat in de 
plannen de verbinding met het groengebied westelijk 
van het aandachtsgebied [Paterstuin] en de verbinding 
met de Kade onvoldoende aan bod komt. Wellicht 
reikte de opdracht van het projectteam niet verder, maar 
het platvorm vindt dat de Kade van belang is voor de 
beleving van de stad Roosendaal. Het is weliswaar een 
gebied met een strikt eigen karakter, maar heeft vrijwel 

huis-
en-tuin 
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PLEK: terrein tussen de Biggelaar en voor-
malig café De Koster. 

IDEE: DuurzamE vEranDErIng.
Steigermaterialen vormen de basisstruc-
tuur voor een echte urban jungle, een 
stadstuin met verschillende etages. Een 
groene oase middenin de stad, waar 
roosendalers recreëren en  hun eigen 
bloemen, planten, kruiden, fruit en 
groenten verbouwen. 

PLEK: op de geluidswal die dwars  
door roosendaal loopt. 

IDEE: PrIKKELEnDE vEranDErIng.
mensen rijden over de a58 door  

roosendaal, zonder iets van de stad te 
zien. Welke schatten verbergt de stad 

achter die massieve geluidswal?  
z.O.z, een prikkelend staaltje 

guerilla-marketing dat uitnodigt om 
roosendaal eens te komen bekijken.  

PLEK: langs de historische lijnen in de 
roosendaalse binnenstad.  

IDEE: BLIjvEnDE vEranDErIng.
Elementen uit de roosendaalse geschie-
denis, van de roosendaalse maat tot De 
Biggelaar en admiraal Loncke, zijn verbeeld 
op groene beeldtegels. Samen vormen die 
het historisch straten patroon door de bin-
nenstad. mensen, bedrijven en organisaties 
kunnen onderwerpen voor tegels inbrengen 
en tegels ‘sponsoren’, waardoor het project 
zichzelf  creëert en financiert: crowdsourcing 
én crowdfunding.  

PLEK: Oude SaaB garage,  
hoek Boulevard-Dunantstraat. 

IDEE: tIjDELIjKE vEranDErIng.
Sinds jaren stond de voormalige SaaB-ga-

rage er verwaarloosd bij. nu herleeft de 
nK Harmonie vlijt en volharding op deze 

beeldbepalende plek aan de rand van het 
centrum. De originele bouw tekening van 
de roosendaalse architect van Overveld 
is in september 2013 aangebracht  op de 

buitenschil van het gebouw. 

Inpakken 
Voormalige Garage
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denken 
en doen
denken 

en doen
denken 

dezelfde domeinen als de binnenstad, dus mag aandacht 
voor dit gebied niet ontbreken bij de plannen voor de 
binnenstad. Anders  ondergaat de Kade hetzelfde lot als 
de Molenstraat. 
In de gesprekken is niet naar voren gekomen, hoe 
naast de groencultuur andere cultuurfactoren invulling 
gaan krijgen. Architectonische invullingen voor mooie 
doorzichten van de stad zijn niet aan de orde gekomen 
noch kunstzinnige uitingen, die voor hun omgeving 
wezenlijk bepalend zijn. In de gesprekken is vaak 
gerefereerd aan Eindhoven, daar is de architectonische 
invulling mede bepalend voor de beleving van de stad, dus 
dient dat in Roosendaal ook meegenomen te worden.  
In de kennismaking met Riek Bakker liet het platvorm in 
de presentatie zien dat de afgelopen decennia redelijk veel 
kunstwerken van formaat en diversiteit uit de binnenstad 
zijn verdwenen. Het platvorm pleit voor een nieuw elan 
hierin, overigens niet in de mate zoals die op dit moment 
rondom het cultuurplein plaatsvindt. 

Toekomst 
Zoals iedere generatie zal het iets goeds en netjes moeten 
achterlaten voor de volgende generatie. In Platvorm® leeft 
het alles omvattende gegeven dat het plan start met en 
voor de huidige generatie, maar dat het eindpunt wellicht 
bereikt wordt voor de kinderen van onze kinderen. Alle 
Roosendalers zullen er op heel veel verschillende niveaus 
en platforms een steentje moeten bijdragen. Platvorm® 
spreekt dan ook de wens uit, dat bij alle plannen en 
uitvoeringen Roosendalers direct en indirect, volwaardig 
en volwassen worden betrokken. Een betrokkenheid, 
die noodzakelijk is om waardering, volharding en trots te 
genereren voor de plannen, die nodig zijn om een vitale 
binnenstad te maken. Het talent om mee te denken, mee 
te creëren, mee te bouwen aan die nieuwe binnenstad, is 
meer dan voldoende aanwezig in de gemeente.  
Want, refereerde de Roosendaalse burgemeester tijdens 
de onlangs gehouden nieuwjaarsreceptie niet dat we niet 
moeten denken dat het gras bij de buren groener is dan 
het gras bij ons. Misschien is het gras bij ons wel groener, 
maar we moeten het wel willen zien.  
Concluderend ligt er een goed basisplan voor een vitale, 
toekomstgerichte binnenstad van Roosendaal met meer 
beleving voor de bewoners en bezoekers van deze 
stad. De uitvoering ervan vraagt politieke visie, wil en 
volharding, geduld van de inwoners en een constante 
monitoring. Platvorm® pleit dan ook voor een stuurgroep 
voor de lange termijn, die los van fi nancieel, ambtelijk en 
politiek opportunisme de vinger aan de pols houdt bij de 
implantatie van dit plan. 
Last but not least, zoals eerder aangegeven, is het 
noodzakelijk om constant, transparant en motiverend te 
communiceren over de veranderingen met de inwoners en 
bezoekers van Roosendaal. Op zijn tijd een guerrilla-actie 
doen, zoals dat is gedaan met The Flying Grass Carpet, 
kan daarbij positief prikkelend werken. Platvorm® 

Stichting Platvorm® : Boudewijn van der Plas | Dianne veeken-le Sage | 
Fleur van der Plas | gido van der zon | jacoby Peeters  | jeroen van der 
Star | joop marechal | jurgen jongenelen | Luc goderie | marco Onrust 
| marjo Peppelaar | mart tebbens | thom Hoevenaar
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Kinderparticipatie op The Flying Grass Carpet

Hoe zien kinderen de toekomst van de 
binnenstad? Wat is de boodschap voor de 
Roosendaalse gemeente van de kinderen? Wat 
zijn hun wensen en idealen? Kunnen zij  een frisse 
kijk op de binnenstad geven? De toekomst  van 
Roosendaal moet door iedereen gedragen worden 
ook door de jeugd. Zij hebben een belangrijk 
aandeel in de toekomst van Roosendaal. 

”Nu kun je lekker rennen  over het 
flying carpet maar dat wil ik altijd 
graag doen, een stukje echt gras  
om op te rennen dus!”

Hoe zien kinderen de toekomst van de binnenstad?  
Wat is de boodschap voor de Roosendaalse gemeente 
van de kinderen? Wat zijn hun wensen en idealen? 
Kunnen zij  een frisse kijk op de binnenstad geven? 
De toekomst  van Roosendaal moet door iedereen 

gedragen worden ook door de jeugd. Zij hebben een 
belangrijk aandeel in de toekomst van Roosendaal. 

Riek Bakker nodigde ons uit om dit samen met zo’n 25 
kinderen van basisschool de Singel op 15 november 
2013 op het Flying grass carpet in een uurtje te 
bespreken.
 
Om een goed overzicht te krijgen van de Roosendaalse 
binnenstad nemen  we de kinderen mee naar de 
werkplek van de  gezagvoerder van de cockpit, ‘t 
Paviljoen. De kinderen zijn onder de indruk van de 
werkruimte en vergapen  zich aan het prachtige 
uitzicht over de Nieuwe Markt.  De ruimte is voor deze 
gelegenheid  aangekleed met grote plattegronden en een 
ruime werktafel met foto’s van de binnenstad. 
In onze introductie leg ik uit dat we op zoek zijn naar 
“boodschappen voor de binnenstad”, daarmee bedoel 
ik aanbevelingen van de kinderen voor de gemeente 
Roosendaal. Hoe beleven zij de binnenstad, kunnen 
ze hun dromen in deze korte bijeenkomst verwoorden 
en verbeelden? We bekijken samen de markt en vrijwel 
meteen komen er allerlei suggesties.

”Ik bedoel een mini parkje 
of veldje met een bankje.”   

”Gewoon gras is 
ook goed hoor.”

“Het zou toch heel 
leuk zijn wanneer er 
echt meer groen op 
het plein  zou zijn?”

“Het flying grass carpet 
maakt het mooi groen, 
maar dat is maar voor 
een week. ” 

“Ach ik wil gewoon iets 
waar je overheen kunt”
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Wanneer we de sfeerimpressies  op de muur      
bekijken zijn de reacties erg positief: 

 

“De stad wat kleiner maken, kan dat?”

“ Ja wat denk je van een gekleurde 
hinkelbaan, is ook leuk .”

“ We moeten echt iets aan de kauwgom 
bij de V&D doen, dat is zo vies.”

“ Een plek  op het plein met bloemen, het 
liefst rozen, dat hoort toch gewoon in 
Roosendaal?”

“ Een fontein, of iets dat je zo lekker kunt 
spelen in het water in de zomer.”

“Het ziet er nu wel erg kaal en saai uit.”
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Na het kijken naar en praten over de binnenstad 
gaan de kinderen aan de slag met het  verwoorden 
en schilderen van  hun boodschappen op papieren 
boodschappentassen. Alle resultaten presenteren  we 
op het plein en later in het kantoor van Riek Bakker.
Er is een begin van jeugdparticipatie gemaakt. Nu is 
het zaak om de jeugd blijvend te betrekken  bij de 
binnenstad en hun ideeën daar waar mogelijk te vertalen 
naar concrete acties.Zodat zij een aandeel kunnen 
hebben in de uitwerking van hun eigen Roosendaal, hun 
eigen toekomst!

Uitgevoerd door:
Anneke Wijn 
CC bureau voor beeldende educatie en participatie
Koestraat 9
4731SK Oudenbosch
0165-539008
06-29483604 
www.cc-educatie.nl 

“ Ik vind het leuk om mee te denken.  
Er wordt door iedereen altijd zomaar 
even beslist over de kinderen.” 

“ Ik heb een idee, een mooi bord door ons 
gemaakt met welkom in Roosendaal 
wanneer je de parkeergarage in gaat of 
op de markt aankomt”.
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Disclaimer
Dit rapport is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat wij de 
rechten van afbeeldingen niet hebben kunnen achterhalen. In dat geval verzoeken wij u contact op te nemen met 
de projectorganisatie Hart voor de Binnenstad: 0165-579006. 
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