
 
 

Maak kennis met de nieuwe binnenstadsdirectie   

Geachte heer, mevrouw, 

Met deze brief stellen wij ons aan u voor als nieuwe binnenstadsdirectie. Vanaf april zijn wij door het 

bestuur aangesteld als opvolgers van Samantha van Rooij en Rob de Jong. Wij zijn sinds 15 februari 

2020 actief in de organisatie waardoor wij al een goed beeld hebben kunnen vormen van de 

binnenstadsorganisatie en de aanpak in Roosendaal.  Helaas hebben wij vanwege de maatregelen 

rondom de Coronacrisis de meesten van de stakeholders nog niet kunnen ontmoeten. 

Graag stellen wij ons aan u voor: 

Saskia Nieuwesteeg:  Ik heb een ruime ervaring in het opzetten en 

begeleiden van strategische samenwerkingen in binnensteden. In Breda 

werkte ik als strategisch adviseur voor de binnenstad en in Tilburg als 

manager van twee aanloopstraten naar de binnenstad. 

 

 

Ad Dekkers: Mijn roots liggen in de retail en heb veel ervaring in 

binnensteden onder andere als directeur Bureau Binnenstad in Den 

Haag en voorzitter van de BIZ Stadscentrum Spijkenisse, welke functies 

ik nu naast directeur binnenstad Roosendaal vervul. 

 

 

Wij kijken er naar uit om samen met de gemeente, vastgoedeigenaren, ondernemers en bewoners 

verdere invulling te  geven aan de visie ‘Roosendaal gezonde stad’.  

De binnenstad is sterk georganiseerd en er wordt op vele onderwerpen constructief samengewerkt. 

Deze samenwerking is het fundament om juist in deze tijd met nieuwe en nog niet te voorspellen 

uitdagingen te werken aan de binnenstad van Roosendaal waar het goed ondernemen, investeren, 

wonen en verblijven is. 

Met onze stakeholders bouwen wij voort op de succesvolle aanpak van de vorige directie en het 

team. Vanuit onze invalshoeken werken we samen aan de nieuwe uitdagingen en prioriteiten. 

Samantha van Rooij houdt zich tot 1 juli bezig met het afronden van enkele lopende projecten. 

Via deze weg spreken wij onze waardering uit voor de wijze waarop Samantha en Rob sturing hebben 

gegeven aan de binnenstadsorganisatie en bedanken hen voor de gerealiseerde resultaten. Na 1 juli 

willen wij tijdens een officieel moment samen met u hier bij stil staan. 

Zodra de mogelijkheid er is maken wij graag uitgebreid kennis met u als ondernemer, eigenaar en 

bestuurslid in de binnenstad of in uw rol als ambtenaar bij onze gemeentelijke partner. Wij kijken 

hier naar uit. 

Saskia Nieuwesteeg en Ad Dekkers 

saskia@binnenstadroosendaal.nl/ad@binnenstadroosendaal.nl 
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