
 

Bijlage 1  (bij het Actieprogramma ‘Speerpunt Binnenstad’)  
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Visienota 
marketingstrategie  

‘Samen naar een sterker 
Roosendaal’ 
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1. Inleiding 
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Uw vraag 

Welke marketingstrategie moet Roosendaal kiezen om het 

imago van de stad te versterken? Het is een vraag die 

verschillende gezichtshoeken openhoudt. Focus je enkel op 

de binnenstad? Gaat het om het imago bij de bewoners? Of 

wil je meer bezoekers? Connect heeft voor een holistische 

benadering gekozen. Omdat een stad zich ook niet in 

hokjes laat opdelen. U krijgt daarom een brede analyse van 

de stad. 
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Onze aanpak 

26 interviews met sleutelpersonen uit de 

Roosendaalse samenleving 

• Mark Van Dooren – eigenaar Sundance Events en de Polar 

Bear 

• Jan Vermunt – Vermunt Makelaardij 

• Inge van Aalst – Directeur VVV 

• Christian Trapmann – Centrum manager Rosada Outlet 

• Toine van den Broek – Hoofd vastgoedbeheer bij Metterwoon 

Vastgoed 

• Bert Mathijssen – Bert Mathijssen Assurantiën en regisseur 

van het openingsspektakel van de carnaval, 
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secretaris/productieleider van Theater Reflex, jury 

Roosendaalse Cultuurprijs, lid van de Cultuurraad 

• Floor Bleijenberg – Eigenaar van café De Drie 

Weesgegroetjes, bestuurslid van Collectief Roosendaal 

• Paul van der Vorst – eigenaar van winkelpanden in de 

binnenstad, o.a. Rose d’Or en Blue Rose 

• Corné Oosterbos – Bestuurslid Koninklijke Horeca Nederland 

regio West-Brabant en Voorzitter van de afdeling Roosendaal, 

Directeur MeerBusiness West-Brabant, Bestuurslid MKB 

West-Brabant, directeur van restaurant Zeelandia 

• Olav Posthumus – Binnenstadsmanager Roosendaal en 

Parkmanager Bedrijventerrein Borchwerf 1 

• Paul Vermunt – Bedrijfsleider van de voormalige 

borstelfabriek Vero, voorzitter van Ondernemersvereniging 

Majoppeveld 
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• Fred Zacht – Directeur ROC Kellebeek 

• Medewerkers gemeente Roosendaal: 

o René van Gastel – Binnenstadscoördinator namens de 

gemeente Roosendaal 

o Corné Rommens – Representatie en Kabinetszaken bij 

de gemeente Roosendaal 

o Sjef Oerlemans – Beleidsadviseur buitengebied en 

ruimtelijke ordening bij de gemeente Roosendaal 

o Lizette Koekoek – Senior adviseur beleid en landschap 

bij de gemeente Roosendaal 

o Frank Beck – Senior communicatieadviseur voor de 

gemeente Roosendaal 

• Ad de Laat – Directeur R&D bij Royal Cosun 

• Jan Pelle – Directeur Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij 
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• Charl Goossens – Voorzitter Bewonersplatform Nispen 

• Geert van der Horst – Secretaris-generaal van Unico Banking 

Group 

• Ronald Reunis – Directeur Philips Roosendaal  

• Tonny van de Ven – Directeur Aramis AlleeWonen 

• Ad van Terheijden – Directeur schouwburg De Kring 

• Jeremy Vermolen – Eigenaar van restaurant Il Fornaretto en 

kookwinkel Kookaburra 

• Marijke Broodbakker – Directrice Scholengemeenschap 

Tongerlo 

• Hennie Brons – CEO van Groenhuysen 

• Jacqueline De Rijk – Directeur/mede-eigenaar van De Rijk 

Logistics, Ere-voorzitter Transfrigoroute International 



 

  

9
connect 

• Jan van den Brand – Voorzitter Raad van Bestuur van het 

Franciscusziekenhuis 
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Research van beleids- en 

onderzoeksdocumenten 

Er werden een 30-tal beleidsdocumenten bestudeerd over 

verschillende thema’s: economie, sociaal, marketing, 

communicatie, toerisme, algemene visie, enz.: 

• Agenda van Roosendaal (november 2011) 

• Bewonersenquête 2007: Factsheet Gemeentelijke 

Communicatie 

• Binnenstadmonitor 2008 

• Binnenstadmonitor 2010 

• Burgerjaarverslag 2011 

• Collegeprogramma Roosendaal 2010-2014 (september 2010) 

• Communicatieprogramma: Communicatie.com (maart 2007) 
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• Concept Actieplan Binnenstad (september 2012) 

• Detailhandelsnota Deel 1: Analyse (december 2007) 

• Detailhandelsnota Deel 2: Visie, beleid en uitvoering 

(december 2007) 

• Economische barometer (januari 2010) 

• Gebiedsvisie Omlegging A58 (april 2009) 

• Gezicht voor Roosendaal: Communicatievisie 2006 – 2010 

• Grontmij Rapport Toerisme in Roosendaal (april 2012) 

• Intentieovereenkomst Omlegging A58 (april 2008) 

• Kadernota 2013 

• Locatus Passantentelling (november 2011) 

• Locatus Passantentelling (mei 2012) 
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• Marketingplan Binnenstad (juni 2012) 

• Monitor Roosendaal Sociaal Vitaal (maart 2007) 

• Monitor Wijkperspectief (juni 2011) 

• Onderzoek Retail 2020 (november 2010) 

• Ontwerp Economische visie (mei 2012) 

• Ontwerp Sociale Visie (mei 2012) 

• Ontwerp structuurvisie 2025 (juli 2012) 

• Ontwerpvisie op de sociale, economische en ruimtelijke 

ontwikkelingen van Roosendaal / Koepelvisie Roosendaal 

verandertKRoosendaal beweegt (mei 2012) 

• Ontwikkelingsperspectief horeca Roosendaal (oktober 2004) 

• Roosendaal Sociaal Vitaal: Ontwerp sociale structuurschets 

voor de gemeente Roosendaal (maart 2007)  
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• Route 2025 (september 2008) 

• Structuurschets Binnenstad Roosendaal (februari 2000) 

• Structuurvisie Plus Bergen op Zoom – Roosendaal (maart 

2001) 

• Structuurvisie Roosendaal Ontwerp (april 2012) 

• Uitvoeringsagenda Team Communicatie (2010) 

• Visie Credogebied 

• Wijkatlas Gemeente Roosendaal (analyse van Oostveen 

Beleidsonderzoek en Advies; 2010) 

Daarnaast werden ook het Huisstijlhandboek en allerlei 

promotiemateriaal bekeken: Hallo Roosendaal!, flyers, 

evenementenkalenders, Beleef ’t in Roosendaal-krant, K 
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2. Vaststellingen uit de research  
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Inleiding 

Onderstaande vaststellingen zijn geen eigen interpretaties, 

maar zijn een samenvattende neerslag van de 26 

interviews met (ex-) Roosendalers, de verschillende 

beleidsdocumenten en de persscreening.  
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Wat is goed in Roosendaal? 

Beleid 

Men heeft vragen over de visie en de koers die het college 

in het verleden voer. Men heeft er echter ook vertrouwen in 

dat het bestuur met de nieuwe burgemeester vanaf nu op 

de goede weg zit.  

De aanpak van de drugsoverlast wordt als zeer 

daadkrachtig ervaren.  
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Goede voorzieningen  

Roosendaal lijkt naar voren te komen als een stad die 

alles te bieden heeft, zowel voor inwoners, als voor 

externe bezoekers.  

Roosendaal is goed gelegen tussen Rotterdam en 

Antwerpen en heeft goede voorzieningen op het vlak van 

wonen, werken en recreatie: mooie wijken en 

bedrijventerreinen, leuke winkels en horeca, veel 

evenementen, een Indoor Skydive centrum op 

Recreatiepark De Stok en een groen buitengebied met 

wandel- en fietsroutes. Uit het Burgerjaarverslag blijkt dat 

de Roosendaler vrij tevreden is met zijn stad.  
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De kwaliteit is er, alleen weten veel mensen dit niet 

(vooral inwoners) en bruist het niet genoeg. 
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Onderwijs 

Roosendaal heeft een goed aanbod op vlak van 

middelbaar onderwijs. De afwezigheid van HBO-

opleidingen wordt niet gezien als een groot gebrek. 

Studenten willen toch naar de ‘grote stad’ gaan.  

Daarentegen is er wel potentieel om goede MBO-

opleidingen uit te bouwen. 

  



 

  

20
connect 

Communicatie en marketing 

Het contact van de gemeente met de inwoners gaat 

goed. De Roosendalers zijn zeer tevreden over de 

dienstverlening van het Stadskantoor. Ook het contact 

tussen de gemeente en ondernemend Roosendaal gaat 

de laatste tijd heel goed: er is meer openheid. Rosada en 

Collectief Roosendaal voeren gezamenlijke campagnes 

en de VVV promoot maandelijks de evenementen, 

gekoppeld aan een bepaald thema. De VVV werkt samen 

met citymarketing en met de publieke en de private 

sector.  
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Wat is minder goed in Roosendaal? 

Gebrek aan binding 

Er is een gebrek aan binding met de stad en 

Roosendalers zijn niet trots op hun stad. Roosendaal is 

geen stad met een groot verleden. Er zijn veel 

‘importmensen’, die zich, eveneens als de inwoners uit de 

omliggende dorpen, geen Roosendaler voelen. De 

wijkbewoners blijven door goede voorzieningen in hun wijk 

en gaan naar Breda of Etten-Leur als ze naar de stad willen 

gaan, ook omdat binnensteden inwisselbaar worden. 
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Negatieve sfeer 

Men is het niet eens me een aantal keuzes die in het 

verleden door het bestuur zijn gemaakt  (bijvoorbeeld de 

Nieuwe Markt). Daardoor heerst er een negatieve sfeer in 

Roosendaal.  

Ook vindt men de ambities van Roosendaal te hoog: het 

is nog steeds een (groot) dorp, maar wil een stad zijn. Er is 

een kleine groep negatieve mensen ten opzichte van een 

zwijgende meerderheid die wel tevreden is. Er zijn geen 

ambassadeurs die het opnemen voor de stad en de stad 

ophemelen. Er wordt niet genoeg geïnvesteerd in de feel 

good van de stad. Roosendaals Treffen werd bijvoorbeeld 

wegbezuinigd. 
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Minder consumenten 

Men heeft de indruk dat Rosada de koopkracht bij de 

plaatselijke ondernemers heeft doen wegvloeien, hoewel dit 

ook de ondernemers zelf wordt aangerekend. Op 

koopzondagen zijn ze bv. vaak gesloten. Men mist een 

goede mix tussen ketens en zelfstandigen. De 

terugkerende werken aan de Nieuwe Markt zouden de 

consument hebben weggejaagd.  
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Veelvoud aan beleidsdocumenten, zonder 

duidelijke visie 

Roosendaal telt een veelvoud aan beleidsdocumenten. 

Deze documenten bespreken over het algemeen dezelfde 

materie en lijken inhoudelijk sterk op elkaar, waarbij 

sommige beleidsdocumenten voortvloeien uit eerdere 

documenten. Op papier zijn er veel grootse plannen, maar 

ofwel zijn deze niet concreet, ofwel worden concrete 

plannen niet ondersteund door één duidelijke, globale 

visie. 
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Er is m.a.w. een gebrek aan één concrete en collectieve 

visie. Bovendien hecht men te veel belang aan rationele 

en vooral budgettaire argumenten en vergeet men de 

emotionele betekenis van veel beslissingen. 

Er is sprake van veel onderlinge concurrentie, 

uiteenlopende belangen en visies. De neuzen staan niet in 

dezelfde richting.  
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Gebrek aan lange termijn werking  

De indruk bestaat dat de ambtstermijn van vier jaar het 

moeilijk maakt om op lange termijn te werken en het 

bestuur onvoldoende openstaat voor kritiek.  

De opzet van bestemmingsplannen wordt als rigide 

ervaren, zodat “goede” ontwikkelingen worden 

tegengehouden.  
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Structurele problemen in de binnenstad 

Er is veel leegstand wat men aan de sluiting van de 

coffeeshops relateert. Men mist goede looproutes: je ziet 

niet waar het centrum begint en eindigt en er zijn geen 

goede aanloopstraten naar de winkelstraten en de 

markten. De Nieuwe Markt staat volledig in het teken van 

de warenmarkt en wordt om die reden als een groot leeg 

plein ervaren. Het ontbreekt er aan sfeer, gezelligheid en 

intimiteit. Het paviljoen staat, hoewel architecturaal 

waardevol, niet op de juiste plaats. Roosendaal mist echte 

trekkers zoals historische monumenten, musea e.d.  
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Te veel winkels en te verspreid 

Er zijn te veel winkels, te veel dezelfde soort winkels en 

ze liggen te verspreid. Men mist een goede verbinding 

tussen Rosada en de binnenstad. Daarnaast is er vaak 

niets anders te beleven dan winkelen. Sommige winkels 

blijven op koopzondagen gesloten en op weekdagen zijn ze 

al om vijf uur dicht. Daardoor is er geen link naar 

avondhoreca.  
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Evenementen: kwantitatief, maar niet 

kwalitatief 

Op vlak van evenementen is het aanbod (te) groot, maar 

er zijn geen echte uitschieters. Evenementen passen niet 

altijd bij de locatie (bv. op de Nieuwe Markt). Ze zijn vooral 

intern en op een klein publiek gericht en hebben geen 

aantrekking naar buiten toe. 

“Citymarketing moet breder gezien worden dan een 

evenement organiseren: het gaat om de boodschap die je 

als stad naar buiten wil brengen.”  
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Versnippering in communicatie en 

marketing 

Het aanbod in Roosendaal moet beter gecommuniceerd 

worden, zowel naar inwoners als naar externen. Er is geen 

binding in de communicatie tussen de verschillende 

trekkers in Roosendaal (bv. de Stok, Rosada). 

Er is een te grote versnippering van budgetten en 

bevoegdheden, waardoor er weinig lijn en richting in de 

communicatie zit. Er is een gebrek aan één 

communicatieafdeling. Alle afdelingen binnen de 

gemeente doen immers hun eigen communicatie. Het is bij 

de communicatie van al die afdelingen dat het nodige geld 

ligt. 
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Te weinig positief in beeld 

Roosendaal komt regelmatig in het nieuws (BN De Stem) 

met diverse onderwerpen, maar de stad komt meer 

negatief dan positief in het nieuws. De negatieve 

berichtgeving gaat geregeld over de structurele problemen 

in de stad. De positieve berichtgeving is vaak van culturele 

aard. Roosendaal heeft geen eigen kanalen om negatieve 

boodschappen te counteren en om zelf met positief nieuws 

naar buiten te komen. Er is bovendien te weinig 

communicatie van het gemeentebestuur naar de inwoners 

toe. 
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3. De krachtlijnen van onze analyse  
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Was het probleem maar de promotieK 

Marketing is volgens oude (en minder oude) vakliteratuur 

iets met 4 p’s. En vaak verengt men dat tot de ‘P’ van 

‘Promotie’. Het probleem van Roosendaal is echter niet 

haar promotie. Waarmee niet gezegd is dat deze 

vlekkeloos is of niet voor verbetering vatbaar. Als men 

een imagoprobleem voelt, in een stad of een andersoortig 

product, is het comfortabel om het op de marketing te 

schuiven. Dat betekent alvast dat je geen fundamentele 

ingrepen moet doen. In die valkuil mogen we niet lopen. 
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Een nieuwe slogan of beter logo heeft geen zin als het onkruid 

kniehoog tussen de stoeptegels staat. We moeten naar de ‘P’ van 

product, naar de essentie. En daar is nog werk aan. En het gaat 

ook verder dan wat onkruid. 
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Een negatieve atmosfeer 

Een belangrijkere vaststelling is dat het kernprobleem zich 

niet situeert op een gebrekkige marketing of een verkeerd 

gekozen slogan annex logo. Uiteraard zijn hier 

verbeteringen mogelijk, maar dat is niet de kern.  

Wezenlijker is de manier waarop met het publiek domein 

wordt omgegaan, toch de kern van het stadsproduct.  

Een aantal investeringen in het publieke domein die in het 

verleden hebben plaatsgevonden, voldoen niet aan de 

verwachtingen (bijvoorbeeld Nieuwe Markt, Stadsoevers). 

Dit zijn dossiers die het imago ondermijnen en tegelijk een 

negatieve atmosfeer hebben gecreëerd. 
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Als de schil lekkerder is dan de 

binnenkant, stop je snel met eten. 

Dat is het probleem van Roosendaal. Een eenvoudige 

fietstocht door en rond Roosendaal laat mooie groene 

zones zien, vernieuwende woon- en bouwprojecten en 

mooie architectuur en economische activiteit. Aan de 

buitenkant. 

Naarmate men meer naar het centrum toetrekt, verlaagt de 

hartslag, is er leegte, vergroot de afstand tussen mensen 

en wordt het beeld somberder. Daar waar in de kern de 

hartslag omhoog moet, er meer verbindingen moeten 

komen tussen mensen. Kortom, een stad als Roosendaal 

moet gezellig zijn. 
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De fysieke infrastructuur van pleinen, straten en parken is 

daar bepalend in. Om gezellig te zijn moet Roosendaal 

kleinheden creëren. 
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De Nieuwe en de Oude Markt 

Wij zijn geen stedenbouwkundigen. Maar het is duidelijk dat 

Roosendaal moeite heeft met proporties. Als middelgrote 

stad creëert het bovengemiddelde volumes in haar kern. 

Het beste voorbeeld is allicht de Nieuwe Markt dat als 

oversized evenementenplein ruimte geeft aan 

marktkramers, de kermis en andere evenementen, maar in 

zijn ongebruikte staat vooral een onoversteekbare ruimte 

markeert in de kern van de stad. Het paviljoen is (jawel) 

een architecturaal pareltje, maar niet in proportie met de 

relatieve laagbouw eromheen.  
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Dit trekt zich door naar de Oude Markt, waar een rigide 

terrassenbeleid de frivoliteit onttrekt aan wat het warme 

hart van de stad moet zijn en die tegelijk de publieke ruimte 

doet uitmonden in een brede straat.  

 

Roosendaal heeft het moeilijk haar identiteit te uiten. Zelfs haar 

publiek domein heeft ze in grote mate opgeofferd aan externe 

activiteiten die het zo mogelijk nog moeilijker maken zich een 

eigen gezicht te geven. Nieuwe en Oude markt zijn podia van 

externe evenementen die geen uitdrukking geven van de identiteit 

van de stad maar die gewoon een podium vinden voor hun eigen 

expressie. 
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Een pleister toont op de eerste plaats 

waar de wonde is. 

De kern van het probleem zit in de moeilijke omgang van 

het gemeentebestuur met haar stedelijk publiek domein. De 

aanpak van de Oude Markt, Nieuwe Markt, het Paviljoen, 

Tongerloplein, Stadsoevers, de bestrating van 

winkelstraten, etc. hebben ervoor gezorgd dat het moeilijk 

wordt om nog verliefd te worden op je eigen stad. Dit is een 

belangrijk probleem, omdat we hier in de kern zitten van 

waar een gemeentebestuur rechtstreeks invloed op heeft  
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Om dit negatieve imago om te buigen, zullen cosmetische 

ingrepen (cf. een paar bomen op de Nieuwe Markt) niet 

voldoende zijn. 

Er is een fundamentele en globale functionele analyse voor 

de lange termijn nodig. We doelen hier op een duidelijk 

(stedenbouwkundig) actieplan.  
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Als de Apple-store in de Roselaar ligt, is 

dat niet goed voor Roosendaal 

Roosendaal is een winkelstad. En men kan daar schamper 

over doen, maar de stad heeft duidelijk een kwalitatief en 

ruim aanbod. Alleen heeft de veelheid van overdekte 

winkelgalerijen en shoppingcentra, als erfenis van een 

verleden waarin dat de toekomst leek, het leven uit het 

publiek domein gezogen. Tegelijk zorgt dit ervoor dat 

winkels zich verschuilen en A-merken zoals Apple na 18 

uur aan het oog en de stad worden onttrokken.  
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Zonder hier een detailstudie over te hebben gemaakt kan 

toch gesteld worden dat het huidige commerciële aanbod 

gezien de markttendensen, de concurrentie en de positie 

van Roosendaal bovenmaats lijkt ten opzichte van de 

vraag. Een natuurlijke krimp is dan niet onlogisch.  

In de krimp is het belangrijk dat men naar concentratie streeft en 

een herschikking van de loop- en koopassen creëert (zoals 

voorzien in het Ontwerp structuurvisie 2025). 

  



 

  

44
connect 

Roosendaal als Zwitsers zakmes 

Zoals iemand zei tijdens de interviews : “Roosendaal is een 

Zwitsers zakmes. Je kan er van alles wat, maar het zou 

beter zijn als het één ding heel goed kon.”  

Die analyse is correct. We spreken hier over een goed 

voorziene, middelgrote stad waarbij hetgeen waarvoor het 

vroeger bekendstond –zijn handelszaakcultuur- nu op zijn 

retour lijkt. Het is in een dergelijke context dat er vaak een 

zoektocht wordt gestart naar nieuwe differentiërende 

elementen. Ook in Roosendaal is men gaan zoeken in de 

hoekjes van haar eigen profiel: zorgstad, groenste stad van 

Nederland, fietsstad, evenementenstad, etc. Dat zoeken is 

waardevol. Maar vanuit een marketingperspectief moet 

men inzien dat dit niet vrijblijvend is.  
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Een gekozen profiel moet een inkomstenstroom tot 

stand brengen. Voor Roosendaal betekent dit haast 

automatisch dat het zich moet profileren op waar het in het 

verleden haar inkomstenstroom uit genereerde: haar 

winkelaanbod. Dat het nu niet meer dezelfde potentie lijkt 

te hebben, mag men niet te makkelijk in de schoenen van 

het internet of verschuivende bestedingspatronen schuiven. 

Onze analyse is immers dat door het systematische 

verwaarlozen van de kern van Roosendaal, in haar 

publieke ruimtes en functies, dit een bepalende rol heeft 

gespeeld in de achteruitgang van het handelsweefsel. 

Roosendaal is een winkelstad. De toekomstige inspanning moet 

erop gefocust zijn dit te herstellen.  
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Een stad warm je niet op vanuit een 

excel-sheet. 

Het is duidelijk dat de stad lijdt onder een 

boekhoudkundige oefening, die zorgt dat de stad onder 

de streep gezond blijft, maar dit snijdt wel in op die 

aspecten die zorgen dat je het warm krijgt in een stad. Een 

stad die haar groenbeheer verzorgt, een stad waar cultuur 

voor verbindingen in de samenleving zorgt, een stad waar 

parkeerbeleid geen budgettaire oefening is, etc. Ook hier 

dringt zich de noodzaak op van een visie die keuzes maakt 

op wat men op wil besparen.  
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Het mantra “wij zijn regisseur, de samenleving moet 

zelfredzaam worden” kan eigenlijk pas werken als het 

vanuit een positieve filosofie start en niet vanuit een 

koude budgettaire oefening.  
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Terug contact maken met de 

Roosendaler 

De gemeente moet haar inwoners als aandeelhouders 

zien. Dan pas worden ze geleiders van trots, fierheid en 

ontstaat er ambassadeurschap. Dit betekent dat de zeer 

minimale communicatie met deze inwoners en het 

bedrijfsleven moet worden opgevoerd. 

Nu valt dit sterk terug op een website en wat aangekochte 

pagina’s in de Bode. Dit gecombineerd met een weinig 

proactief persbeleid maakt de stad rijp voor de kapblok. 
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De gemeente moet op zoek gaan naar een 

communicatiekanaal waarin zij zelf informatie over haar 

projecten, haar visie en haar activiteiten verspreidt, maar 

dat tegelijk verder gaat dan het obligate website-kanaal.  

Dit zou bovendien voor een grotere Roosendaalse binding 

kunnen zorgen waarbij ook de buitengebieden sterker 

worden betrokken. Uiteraard is dit een budgettaire 

uitdaging, maar geen enkel bedrijf met een gelijkaardige 

problematiek als Roosendaal zou durven beweren dat het 

gaat besparen op de communicatie met haar 

aandeelhouders.  
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Versnippering van communicatiebudgetten 

Tevens dient worden aangestipt dat vooral ook hier een 

verspreiding van budgetjes voor communicatie en vooral 

projectgedreven werking zorgt voor legoblokjes die naast 

elkaar worden gezet, maar nergens op elkaar lijken te 

passen of voort te bouwen. Als we het 

communicatiebudget meer op elkaar zouden leggen in 

plaats van naast elkaar, dan zal een grotere hefboom 

kunnen worden gecreëerd om de uitdagingen aan te gaan. 
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Essentieel om visie te tonen 

De windrichtingen worden in Roosendaal sterk bepaald 

door belangengroepen. Of het nu marktkramers zijn, 

handelaars of andere goedmenende middenvelders. Beleid 

moet inspiratie halen uit dit middenveld, maar wel zelf 

de keuzes maken en die dan krachtig verdedigen. In de 

fundamentele heroriëntatie die wij aanbevelen zal er 

onvermijdelijk een tegenkracht zich ontwikkelen die kiest 

voor snelle oplossingen, actie en quick wins. Daar moet het 

huidige beleid geen komma, maar een punt achter zetten. 
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6. Strategisch actieplan  
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 1. Breng terug stroming in de rivier 

Als middelgrote stad kan je een aantal moeilijke dossiers 

hebben. Maar niet te veel. Bovendien moet je ze kunnen 

compenseren door succesverhalen. Vergelijk het met een 

drooggelegde rivier. Het vuilnis, dat in elke rivier ligt, wordt 

zichtbaar en blijft permanent het beeld bepalen. Wat je 

nodig hebt is een positieve stroming die het ‘vuilnis’ 

(Stadsoevers, de Nieuwe markt) onderdompelt. Zorg voor 

een positief en mobiliserend verhaal dat deze dossiers van 

het netvlies haalt. 
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2. Laat het nieuwe Tongerloplein ook 

een nieuwe start markeren. 

De aanpak van het Tongerloplein is een geschikte maar 

ook realistische eerste stap in de aanpak van het centrum. 

Dit plein heeft de potentie om de tegenhanger te zijn van 

de grote, grijze vlakten van Oude en Nieuwe Markt. 

Waarbij het kleine volume optimaal wordt gebruikt naar 

gezelligheid. Waar een omvattende verbinding tussen de 

Schouwburg, museum, horeca, plein, Sint-Jan en de zicht- 

en looplijnen wordt gecreëerd.  
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Hier is een doordacht masterplan met respect voor de 

verschillende functies noodzakelijk. 

 

In een stad waar de mentale en fysieke verbindingen onder druk 

staan, is het belangrijk om in cultuur te investeren. In Roosendaal 

staan die verbindingen onder druk. De publieke ruimtes nodigen 

niet uit tot interactie, RBC als sportief bindmiddel is weg, cultuur 

functioneert onvoldoende als bindmiddel. In die context moet men 

oppassen geen tabula rasa te maken van het culturele aanbod. 
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3. Investeer in een functionele visie op 

publieke ruimte. 

Er dient een functionele visie te worden opgesteld die 

richting geeft aan de publieke ruimte in Roosendaal op 

lange termijn. Dit moet gekoppeld worden aan een 

beeldkwaliteitsplan. Het ontwikkelen van een 

kernwinkelgebied met duidelijke loop- en zichtlijnen is 

essentieel. Het is belangrijk dat men de rest van 2012 en 

2013 de tijd neemt een plan te ontwikkelen op de lange 

termijn.  
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Plak- en pleisterwerk met korte termijn-acties zal hier niet 

de oplossing bieden. Indien men de durf toont even zijn 

adem in te houden, kan men opbouwen naar 2014 met een 

vernieuwde en langdurige visie die perspectief biedt. 
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4. Zet door op de omlegging van de 

A58. 

De stad heeft een motiverend project nodig dat haar als 

gemeenschap verbindt en energie geeft. De huidige 

dossiers lijken de stad enkel te verdelen en de A58 

verdeelt nu ook letterlijk de stad in twee.  

De A58 en de noodzakelijke omlegging heeft deze 

potentie, om de stad in de aanloop er naartoe en erna te 

verbinden. 

De jacht is hier, zoals zo vaak, minstens even belangrijk 

dan de vangst. 
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5. De nieuwe visie aanvliegen vanuit 

een cockpit met één projectmanager. 

Alles begint met structuren; structuren die het ad hoc niveau 

overstijgen en de gemeente in staat stellen om de stip op 

de horizon in beeld te houden. Wat nodig is, is een cockpit 

die gemandateerd is om de functionele visie te (laten) 

ontwikkelen en ze dan volgens een strak tijdspad uit te 

werken.  
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Deze cockpit bekijkt het stedelijk ‘product’ op een 

integrale manier en verweeft de uitdagingen op 

infrastructureel, ruimtelijk, commercieel en marketing-vlak in 

één gecoördineerde werking. 

Dit vraag om een projectmatige aanpak. Gezien de 

omvattende oefening valt het af te raden deze 

fundamentele oefening te laten verzanden in werkgroepen 

of verschillende afdelingen. Hier is een slanke cockpit met 

aan het hoofd één projectmanager. 

  



 

  

61
connect 

7. Conclusie 

• Blijf niet hangen in het verleden. Maak je punt duidelijk en kijk 

vooruit.  

• Bepaal de koers. Roosendaal is van oudsher een winkelstad. Ga 

hiermee verder. 

•  Kies bij de uitvoering in de eerste plaats voor kwaliteit in plaats van 

kwantiteit. Maak duidelijke prioriteiten. 
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Verdere verloop van het proces 

1. Goedkeuring van deze visienota door 

het College 

2. Opstarten van de cockpit 

3. Opstellen globale functionele visie op 

de openbare ruimte 

4. Prioriteren van acties en projecten 

5. Uitvoeren en communiceren 


