
 

 
INSPRAAK 

                                       
 

Datum:    16 maart 2017  
Aanvang: 19.30 uur 
Vergaderplaats:  Raadszaal, Oude Raadhuis aan de Markt te Roosendaal  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

De gemeenteraad wil graag goede besluiten nemen voor Roosendaal. Om dat te kunnen, is het  
belangrijk dat raadsleden voldoende informatie hebben over voorstellen van het college. 
 
In deze raadsavond kunnen raadsleden zich nader laten informeren over mogelijke gevolgen van deze 
voorstellen voor burgers. 
Inwoners en maatschappelijke organisaties zijn dan ook van harte uitgenodigd om aan deze raadsavond 
deel te nemen, als inspreker of als toehoorder op de publieke tribune.  
 
________________________________________________________________________________ 
 
Raadsvoorstel 
_________________________________________________________________________________ 
 
Raadsvoorstel Vervolg op de Cultuurnota van Cultuurnetwerk Roosendaal 
De gemeenteraad heeft besloten om het Cultuurnetwerk Roosendaal te faciliteren om hun plannen uit de 
cultuurnota te realiseren. Dit naar aanleiding van de presentatie van de cultuurnota Roosendaal. De 
cultuurnota is het brondocument voor de gemeentelijke cultuuractiviteiten. In aanvulling daarop is 
besloten dat de Suite het nieuwe Cultuurhuis wordt. Verder zal de gemeente stimuleren dat er maximaal 
gebruik wordt gemaakt van buurt-en dorpshuizen voor het uitvoeren van culturele activiteiten om kunst en 
cultuur zo toegankelijk mogelijk te maken voor alle Roosendalers. Verder start de gemeente Roosendaal 
een cultuurfonds. Hierbij is co-financiering door gemeente en andere partijen het uitgangspunt. 
 
Eind december heeft het Cultuurnetwerk Roosendaal een cultuurnota aangeboden aan de gemeente 
Roosendaal. Deze cultuurnota beschrijft hoe creatieve ondernemers, professionele organisaties en 
verenigingen samen een culturele netwerkorganisatie vormen. Zij hebben bijgedragen aan deze 
cultuurnota die aan het college van Burgemeester en Wethouders is aangeboden. De Cultuurnota 
beschrijft dat cultuur niet op zichzelf staat maar verbinding heeft met educatie, economie, citymarketing 
en de ontwikkeling van creatieve economie en cultuur voor mensen in de wijken en dorpen. De 
cultuurnota beschrijft verder proefprojecten waarmee nieuwe werkwijzen ontwikkeld worden. 
 
 
 
Insprekers: de heer Godschalk namens cultuurnetwerkgroep Roosendaal 
  de heer Van Meel namens cultuurnetwerkgroep Roosendaal 
  de heer Backx namens muziekvereniging Roosendaal 
  de heer Van de Geijn namens dansplein Roosendaal 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Voor meer informatie kun u contact opnemen met de raadsgriffie, telefoon: 0165 579 277 of mail: 
griffie@roosendaal.nl.  
 

 

De vergaderingen zijn live en achteraf te bekijken via uw computer of tablet via 
www.raad.roosendaal.nl. Op deze website van de gemeenteraad vindt u ook de agenda en 
vergaderstukken. De stukken liggen ook ter inzage bij de informatiebalie van het stadskantoor.  
 



 


