
  

 
Motie 

 
Gratis en gastvrij vanaf 30 mei 

 
 
 
 
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 26 mei, gehoord hebbende de 
beraadslaging, 
 
 
Constaterende dat: 
 
 De werkzaamheden aan de Nieuwe Markt zijn begonnen. Een concrete aanzet om de Nieuwe 

Markt nieuw leven in te blazen door de aanleg van o.a. groen- en speeleilanden en een waterplein 
 Ondernemers en omwonenden van de Nieuwe Markt op woensdag 6 en donderdag 7 april tijdens 

een informatieavond geïnformeerd zijn over de planning en uitvoering van de werkzaamheden 
 De piek van de werkzaamheden ligt tussen week 22 en week 38 en vrijwel alle ondernemers op 

dat moment hiermee geconfronteerd worden 
 Ondernemers opnieuw geconfronteerd worden met een opengebroken plein 
 Ondernemers opnieuw te maken hebben met bouwwerkzaamheden, geluidsoverlast, zand(wind), 

minder aanloop en omzetverliezen.  
 
Overwegende dat: 
 
 Het gratis parkeren bij Rosada vanwege de bouwwerkzaamheden in Fase 2 onlangs een zeer 

groot succes was 
 Het ook nieuwe ondernemers, die zich onlangs op de Nieuwe Markt hebben gevestigd, de 

gelegenheid geeft om zich in moeilijke tijden te kunnen onderscheiden 
 
Van mening zijnde dat: 
 
 Het in het kader van een gezellig en gastvrij Roosendaal, ook tijdens de bouwwerkzaamheden, 

belangrijk is om in de periode juni, juli, augustus en september het eerste uur gratis te kunnen 
parkeren in parkeergarage Nieuwe Markt 

 Het voor meer traffic en bezoekers gaat zorgen tijdens de bouwwerkzaamheden 
 Dit een chique en mooi gebaar is richting alle ondernemers die actief zijn op en rond de Nieuwe 

Markt  
 Het ook bij inwoners voor meer begrip zorgt voor mogelijke overlast, bereikbaarheid en het 

daarmee ook een geste is aan hen. 
 
Besluit: 
 
1. In de periode 30 mei tot 30 september 2016 het eerste uur parkeren in de parkeergarage Nieuwe 

Markt gratis te maken 
2. Het inkomstenverlies voor Parkeerbeheer te compenseren uit de Bestemmingsreserve 

investeringsimpulsen economie en meer specifiek de binnenstad 
3. Na afloop van deze periode e.e.a. te evalueren gericht op de uitwerking, bezoekersaantallen en 

kosten 
 
En gaat over tot de orde van de vergadering, 
 
Namens, 
 
D66, Alex Raggers 
PvdA, Michael Yap 
Nieuwe Democraten, Pieter Beesems 


