
Inspraak ‘Plan van Aanpak Vrouwenhof-park’, 30 juni, 5 minuten!  

 

Uiteraard begin ik mijn verhaal tot u met u te bedanken voor deze gelegenheid om onze Plan 

van Aanpak voor het Vrouwenhof-park kort aan u toe te lichten. Ondanks dat ik een 

inspirerendere plek ken op 15 minuten lopen waar ik u liever had uitgenodigd, zal de 

boodschap niet minder helder zijn.  

Ik sta hier allereerst namens Stichting Openluchttheater Vrouwenhof, maar niet in de laatste 

plaats ook namens alle andere gebruikers van het Vrouwenhof-park.  

 

Het Vrouwenhof-park .. Een voormalige buitenplaats die nu een rustig stadspark is 

aan de rand van het centrum, met een rijke historie … Van de Vrede van Munster tot 

het bezoek wat Anton Pieck inspireerde tot de aanleg van een speeltuin met 

sprookjesbos elders in Brabant.  

Het openluchttheater : sinds de jaren 50 een traditie in Roosendaal. Want zeg nu 

zelf… Als je uit Roosendaal of omgeving komt is de kans groot dat je zelf of met 

kinderen of kleinkinderen weleens naar een voorstelling bent komen kijken. 

 

Onze stichting is een enthousiaste groep vrijwilligers die met een pragmatische insteek sinds 

2014 nieuw leven heeft geblazen in het openluchttheater.  

Niet onverdienstelijk, want naast toenemende belangstelling voor het theater, wisten we in 

het seizoen 2015 4436 bezoekers naar het theater te trekken, én is de organisatie financieel 

gezond.  

Alle resultaten en reacties zijn belangrijke indicaties dat wij voorzien in een behoefte bij 

zowel bezoekers als artiesten… Trots zijn we op het feit dat we voor onze activiteiten tot op 

heden nog geen beroep hebben gedaan op gemeentelijke activiteiten- of projectsubsidie.  

 

Graag motiveer ik de waardering voor onze visie en beleid met een deel van de motivatie 

van uw ambtenaar Jurgen Koevoets waarmee hij ons theater in de zogenaamde Pronkkamer 

van het cultuurnetwerk plaatste. “Een stichting met een duidelijke koers naar de toekomst.”  

Naar de toekomst zien we qua continuïteit, groei en ambities het openluchttheater door een 

faciliterende houding uitgroeien tot een culturele hotspot. Voor 2021 zien we een 

bezoekersaantal van dik boven de 10.000 als realistisch. Hiervoor zijn we continue bezig met 

het zoeken van samenwerkingen, en waar mogelijk breiden we kwantitatief en kwalitatief de 

doelgroepen die we bedienen steeds verder uit.  

  



Ondanks de trots dat we alles op eigen kracht realiseren kijken we toch namens alle 

vrijwilligers, bezoekers, artiesten, en andere gebruikers van het park naar u als 

gemeenteraad om ons te helpen enkele ambities sneller te realiseren als wanneer wij dit uit 

eigen middelen zouden realiseren. (Iets wat anders een plan van meer dan 10 jaar zou 

betekenen.)  

Een aantal ambities waarvoor een beroep gedaan wordt op het Vitale Dorpen en Wijken 

programma is u als raad niet onbekend. Er zijn reeds door u als raadsleden vragen gesteld 

over het vandalisme in het park en de geschiktheid van het evenementenveld, en u als 

gemeenteraad heeft een eerste stap gezet in de realisatie van een toiletvoorziening voor 

minder validen.  

 

We voelen ons naast beheerder en uitbater van het openluchttheater ook verantwoordelijk 

voor de rest van het park, en vragen u samen met ons te investeren in het Vrouwenhof-park 

om het weer een plek is waar het fijn vertoeven is, in plaats van dat het een broedplaats is 

voor vandalisme, criminaliteit, sexende heren, en waar voornamelijk hondenbezitters 

dankbaar gebruik van maken.  

Wij en onze samenwerkingspartners willen samen met u weer een mooi stadspark realiseren 

waar joga-sessies gehouden worden, waar beoefenaars van wandelsport alleen of in 

groepsverband in de vroege avond in alle rust hun rondjes maken, waar mensen 

samenkomen om rustig een boek te lezen als het zonnetje schijnt en waar gezinnen op 

zondag met een picknickmand neerstrijken alvorens bijvoorbeeld de buitenspeeltuin te 

bezoeken. En een park waar podiumkunst in alle vormen een podium vind.  

Investeer samen met de enthousiaste jongerenraad om de voorzieningen voor jongeren een 

extra impuls te geven.  

Speel in op het groeiend aantal evenementen op het evenementenveld, en zorg ervoor dat 

evenementen op dit voormalige voetbalveld niet na één regenbui veranderen in een 

modderpoel.  

 

Dames en heren; deze inspraak is tekort om alle details van het plan toe te lichten, maar u 

kunt er op vertrouwen dat we voor de feitelijke uitvoering zorgvuldig te werk gaan. Zo 

hebben we reeds contacten gelegd met Stichting Beeld R en uw ambtenaar Marcel van 

Wezel om ervoor te zorgen dat onze plannen geen – of zo min mogelijk – afbreuk doen aan 

de parkachtige omgeving met zijn cultuurhistorische waarden.  

Mijn boodschap : Zorg er samen met úw inwoners voor dat we weer een Vitaal Vrouwenhof 

park hebben om trots op te zijn.  

Louis Priem, namens Stichting Openluchttheater Vrouwenhof 
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