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Onderwerp Ptannen Hart voor de Binnenstad

Betreft het een raadsvoorstet/ raadsmededeti ng

in de cyctus?

Nee

Beleidsterrein Bestuur

Portefeui[[ehouder C. Lok

Schriftelijke vraag

Vanuit diverse kanten bereiken ons berichten dat potentiële ondernemers met plannen voor

Hart voor de Binnenstad en dan specifiek voor het mandje van Riek Bakker, te weten het

"Emile van Loonpark" afgelopen dagen bericht hebben ontvangen waarin zonder opgaaf van

reden vermeld staat dat het mandje voor het Emile van Loonpark geen prioriteit meer heeft

en verschoven wordt naar indicatief 2028.

Een plan met een hoogwaardige stadstuin met passend gebruik en verblijf (Bed & Breakfast,

horeca), evenementen en goede aansluitingen naar winkelkerngebied, Oude Markt en

aansluiting naar Bloemenmarkt gaat niet door!

Tevens heeft de VLP vernomen dat vanuit het mandje Mariadal & Omgeving het verplaatsen

van scholen & kinderopvang van de baan zou zijn i.v.m. te hoge kosten.

Hierover heeft de VLP de navolgende vragen

1. Waarom is het mandje Emile van Loonpark naar achter geschoven?

2. Wat zijn de consequenties voor het mandje Mariadal & Omgeving a.g.v. het niet

doorgaan van de plannen voor verplaatsen van de scholen & kinderopvang en dan

met name specifiek het verplaatsen van het Stadskantoor?

3. Wat heeft de binnenstaddirectie nog voor nut nu vragen welke aan de

binnenstadsdirectie worden gesteld rechtstreeks door de programmamanager worden

beantwoord? Kunnen deze honderdduizenden euro's aan vergoedingen dan niet

nuttiger worden besteed?

4. ls Horeca Nederland afdeling Roosendaal van het besluit omtrent het mandje Emile

van Loonpark op de hoogte gebracht?



5. Wat waren de gemaakte kosten van Riek bakker voor het mandje "Emilie van

Loonpark" en het mandje "verplaatsen scholen & kinderopvang omgeving Mariadal"?

6. Waarom is de koper van het voormalige bodehuis, die horeca activiteiten in het Emile

van loonpark wilt beginnen, van dit uitstel niet op de hoogte gebracht?

7. Worden ondernemers die de afgelopen 18 maanden diverse plannen hebben

ingediend financieel gecompenseerd voor de gemaakte kosten nu de plannen voor het

Emile van Loonpark in de ijskast zljn gezet?

Namens de fractie van de VLP

Wilbert Brouwers en John Hertogh

Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

1. Het mandje Emile van Loon is niet naar achteren geschoven, in het door uw raad

vastgestelde "Roosendaal: Gezonde stad" stond de herinrichting/vergroening van het

parkeerterrein gepland voor de langere termijn, indicatief 2028.

2. Er is op dit moment geen sprake van het niet doorgaan van onderdelen van het

mandje Mariadal en omgeving.

3.ln overleg met het binnenstadbestuur en de binnenstaddirectie communiceert de

gemeente over gemeentelijke (onderdelen van) mandjes en projecten.

4. Nvt, mandje Emile van Loonpark komt, overeenkomstig rapport, later aan de orde.

5. De mandjes zijn het resultaat van de opdracht, niet het doel van de opdracht. Er was

sprake van een bedrag voor de totale opdracht.

6. Er is geen sprake van uitstel.

7.Er zijn geen plannen ingediend, de voortgang van het mandje is conform het rapport.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het College van burgemeester en wethouders,

Namens deze,
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Cees Lok

Coördinerend wethouder Binnenstad


