
 
 
 
 
 
 
Geachte raad,  
 
Via de media heb ik vernomen van de actie die de gemeente gaat nemen inzake City 
Marketing. Prima actie. Daarbij hoor ik verschillende geluiden voorbijkomen dat ook 
de slogan ‘Beleef het in Roosendaal’ op de schop gaat. In de stukken die ik gelezen 
heb omtrent dit raadsvoorstel wordt dit enerzijds bevestigd en anderzijds weer 
ontkracht. Mij is het in ieder geval niet duidelijk. Daarom sta ik hier.  
 
Het baart mij nl. zorgen dat we weer een nieuwe slogan en mogelijk beeldmerk gaan 
verzinnen. Mijn gevoel zegt dat de huidige slogan nu juist begint te leven. Beleef ’t in 
Roosendaal is nog steeds een prachtige kreet, maar we moeten deze alleen meer 
invulling geven. Het merk Roosendaal laden. Beleef ’t in Roosendaal. Winkelen, 
Wonen, Ondernemen of Evenementen. Mensen zoeken die beleving! En het past 
nog steeds onder de huidige slogan. 
 
De afgelopen jaren is er bovendien met de beperkte middelen al wel veel in 
geïnvesteerd in Beleef ’t in Roosendaal en zou erg zonde zijn om dit nu zomaar 
allemaal over boord te zetten. Door samenwerking zijn mooie resultaten behaald, op 
het gebied van winkelen, evenementen en cultuur. Maar denk ook aan al de items 
die ontwikkeld zijn, banners, vlaggen, promotietenten, draagtassen, website, 
advertenties, Hallo Roosendaal, uitgiftezuilen, fietstenues, een complete Beleef het 
in Roosendaal winkel, lichtprojecties op het Tongerloplein etc, etc.   
 
De focus moet liggen op het verder laden van Beleef ’t in Roosendaal, niet op het 
verzinnen van een nieuwe slogan. 
 
Er zijn ideeën genoeg in de stad, en mooie kansen liggen gewoon voor het oprapen, 
denk bijvoorbeeld aan 750 jaar Roosendaal. Een prachtige gelegenheid om ‘Beleef t 
in Roosendaal’ te laten zien en te laten voelen.  

 
Hopelijk kunt u mijn visie meenemen in de verdere ontwikkeling van het plan City 
Marketing. Ik kijk ernaar uit. Ik ga het graag beleven in Roosendaal! 
 
Johan Laros 


