
     

Agendapunt 6a 

Motie Aanloopstraten 

De gemeenteraad van Roosendaal,  in vergadering bijeen op 14 januari 2016, gehoord hebbende de 

beraadslagingen over het raadsvoorstel  ‘ Drieluik actualisering detailhandelsbeleid en bijpassende 

planologische instrumenten ' 

Overwegende dat: 

 de gemeenteraad op 4 september 2014 het rapport  “Roosendaal: Gezonde stad” heeft 

onderschreven; 

 dat  de visie van een compacte binnenstad  de basis is van het  rapport “Roosendaal Gezonde 

stad”; 

 dat in het rapport  “Roosendaal: Gezonde stad” op pag. 5  de passage staat: ”Bijzondere 

aandacht gaat uit naar de positie van de aanloopstraten, vooral de Raadhuisstraat en de 

Molenstraat.  

 dat het college als onderdeel van dit raadsvoorstel  de notitie “Detailhandel en horeca buiten 

de centrum”  ter kennisname heeft aangeboden. 

 dat in de hierboven genoemde notitie op pag  1 bij stap 2 staat: “De Raadhuisstraat en de 

Molenstraat vallen deels buiten de nieuwe binnenstad. Er dienen ‘broedplaatsen’ te blijven 

voor bepaalde functies, maar deze dienen binnen de nieuwe centrumring te zijn” 

 dat deze passage in de notitie in tegenspraak lijkt te zijn met het rapport “Roosendaal 

Gezonde stad”, omdat auteur  Riek Bakker geen  knip aanbrengt in de functies van de 

aanloopstraten Raadhuisstraat en Molenstraat door een  afbakening van binnen en buiten de 

nieuwe centrumring; 

 dat er in het recente verleden fors is geïnvesteerd om het Credo-gebied waarvan  de 

Molenstraat deel uit maakt, aantrekkelijk te maken, ook voor (startende) ondernemers 

Draagt het college op: 

 om bij de uitwerking van de aangekondigde planologische instrumenten die nu ter 

kennisneming aan de raad zijn aangeboden, de koers van het rapport “Roosendaal: gezonde 

stad” aan te houden, ook waar het gaat om de aanloopstraten Raadhuisstraat en 

Molenstraat 

 om bij de uitwerking van deze planologische instrumenten de ondernemers in de 

aanloopstraten te betrekken in een zorgvuldig communicatieproces met respect voor hun 

kwetsbare positie 

En gaat over tot de orde van de vergadering 
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