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‘leegstand heeft impact op
hoe mensen de stad beleven’
Coen Hagenaars
Roosendaal

H
ij verdiende jarenlang zijn
boterham in de retailwereld
en is al jaren directeur van
Bureau Binnenstad van
Den-Haag én voorzitter

van de bedrijfsinvesteringszone Spijke-
nisse. Zij was vanuit de gemeente Breda
jaren als overheidsvertegenwoordiger
betrokken bij de ontwikkeling van die
binnenstad, daarnaast was ze ‘straatma-
nager’ van twee grote aanloopstraten in
Tilburg.

Toch is de kersverse binnenstadsdi-
rectie onder de indruk van wat het toch
iets kleinere Roosendaal de afgelopen
jaren in de binnenstad voor elkaar heeft
gebokst. Tuurlijk, er is nog meer dan ge-
noeg werk aan de winkel, maar Roosen-
daal heeft er de laatste jaren voor ge-
zorgd dat – zoals dat zo mooi heet – er
een stevig fundament ligt.

Dekkers: ,,Pionieren is leuk, maar dat
is hier niet meer zo hard nodig. Roosen-
daal heeft de afgelopen jaren al veel
geïnvesteerd in samenwerking. Onder-
nemers, overheid en inwoners weten el-
kaar hier inmiddels goed te vinden. Dat
is ontzettend belangrijk voor een bin-
nenstad.’’

Lof is er vooral op het initiatief van
‘smart city’, waarbij data en slimme
technologie worden gebruikt om onder
andere het gedrag en interesses van de
bezoekers van het stadshart te monito-
ren en die vervolgens van relevante in-
formatie te voorzien. 

Dekkers: ,,Dat het Roosendaal gelukt
is zo’n systeem zo snel te implemente-
ren, geeft wel aan dat de stad goed bezig
is. Zoiets is namelijk niet eenvoudig, al
helemaal niet in een grotere stad. Dat
kan alleen als alle partijen in het cen-
trum hier achter staan.’’ Nieuwesteeg
ziet nog een ander groot pluspunt: ,,De
Roosendaalse binnenstad ligt er fraai
bij: het is schoon, fraai aangekleed. Ook
rond de feestdagen zag het er sfeervol
bij. Qua uiterlijk is het centrum op
orde.’’ 

Dat wil niet zeggen dat Roosendaal er
al is. Integendeel. De stad heeft zo zijn
kwesties. Een van de grootste proble-
men is de aanhoudende winkelleeg-
stand. In de winkelstraten, maar ook in
enkele winkelcentra, zoals de Passage.
Grootste blikvanger qua leegstand blijft
toch wel De Biggelaar. 

Dekkers en Nieuwesteeg kunnen niet
genoeg benadrukken dat leegstand ab-
soluut geen puur Roosendaals probleem
is. Vrijwel elk stadshart worstelt hier-
mee. En Roosendaal scoort daarin niet
aanzienlijk veel slechter dan soortge-
lijke steden. Nieuwesteeg: ,,Leegstand
heeft een enorme impact op hoe men-

sen een stad beleven. Maar met alles zo
snel mogelijk ‘vullen’ zijn we er ook
niet. Er zal gericht gezocht moeten wor-
den naar winkels die mensen écht aan-
spreken. Die mensen van binnen en
buiten de stad verleiden om naar Roo-
sendaal te komen.’’

Want dat is ook een punt van aan-
dacht: hoe zorgt Roosendaal dat het cen-
trum voor zo veel mogelijk mensen in-
teressant blijft? Voor zowel mensen van
binnen als van buiten Roosendaal. Een
vraag waar Dekkers en Nieuwesteeg nog
geen kant en klaar antwoord op hebben.
Door middel van kennismakingsge-
sprekken met lokale ondernemers en
winkelend publiek hopen zij hier snel
meer over te weten te komen. Wat wel
zou kunnen helpen – denken zij – is
meer groen in de binnenstad. Nieuwes-
teeg: ,,Want ook dat draagt bij aan de be-
leving van een stad.’’

Kortom: plannen en ambities genoeg,
maar die moeten misschien wel even op
een lager pitje worden gezet vanwege de
coronacrisis. Die heeft namelijk ook ge-
volgen voor de Roosendaalse binnen-
stad. Ondernemers krijgen flinke tikken
door wegvallende omzetten. Dekkers:
,,Dus misschien moeten we ons eerst
daarop richten en kijken hoe we onder-
nemers kunnen helpen die flink door de
crisis zijn getroffen. Misschien hebben
zij nu wel hele andere vragen of andere
dingen nodig van de binnenstadsdirec-
tie. Dan moeten we hen ten dienste zijn.
Ondernemers knokken keihard voor
zichzelf, maar ook voor de stad. We
moeten deze mensen koesteren.’’

Meer groen draagt bij
aan de beleving van 
een binnenstad

—Saskia Nieuwesteeg en 
Ad Dekkers

BINNENSTAD ROOSENDAAL

■ Ad Dekkers en 
Saskia Nieuwesteeg:
,,Qua uiterlijk is het
centrum op orde.”
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Je zou zeggen dat de
nieuwe tweekoppige
binnenstadsdirectie wel wat
gewend is. Met Ad Dekkers
en Saskia Nieuwesteeg
heeft Roosendaal twee
zwaargewichten met
veel ervaring binnen. 

� Geboortedatum: 12-10-1966
� Gehuwd met Han Nieuwesteeg en twee dochters,
Claudia (21) en Emmy (23)
� Woonplaats: Breda
� Relevante werkervaring: coördinator Museumkwartier
binnenstad Gemeente Den Haag (parttime vanaf novem-
ber 2019-heden), senior beleidsadviseur horeca- en de-
tailhandel voor de gemeente Breda (parttime van 2000 -
2020), straatmanager Korvel en Besterd (twee aanloop-
straten naar de binnenstad van Tilburg (parttime 2010-
2020), oprichten/adviseren/ evalueren van onderne-
mersfondsen in Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda,
Woensdrecht, Oosterhout, Boxmeer, Geldrop-Mierlo,
Asten, Malden, Heumen en Panningen in de periode
2008 tot heden.
� Hobbies: hardlopen, golfen, steden bezoeken.

SASKIA NIEUWESTEEG

AD DEKKERS

� Geboortedatum: 19-06-1961
� Getrouwd met Nicolette, een zoon Martijn (28) en een
dochter Marleen (24)
� Woonplaats: Berkel en Rodenrijs
� Relevante werkervaring: voorzitter ondernemers en ei-
genaren BIZ stadscentrum Spijkenisse (2018 - heden),
directeur Bureau Binnenstad Den Haag (2014 - heden),
voorzitter Publiek Private Samenwerking binnenstad Den
Haag (2003 – 2009), diverse functies belangenbeharti-
ging ondernemers, private partijen (1993 – 2010), filiaaldi-
recteur Maison de Bonneterie Den Haag en Amsterdam
(1990 - 2014), bedrijfsleider diverse filialen We Internatio-
nal (1979 – 1990)
� Hobbies: tuinieren, klassieke muziek, stedentrips


