
Motie 
Stadskantoor blijft in verbinding met Mariadal 

 
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 22 december 2016 gehoord hebbende de 
beraadslagingen over raadsmededeling 59B-2016 Stadskantoor. 
 
Constaterende dat: 

 De binnenstadsorganisatie, met wethouder Lok namens het college van B&W, als taak heeft om de 
koers en richting uit het door de gemeenteraad vastgestelde rapport ‘Roosendaal Gezonde Stad’ te 
bewaken; 

 De provincie Brabant en gemeente Roosendaal een convenant hebben gesloten over Mariadal om dit 
kloostercomplex en de omgeving terug te geven aan de stad en aan te sluiten op de compacte 
binnenstad; 

 De tuinen van Mariadal een wezenlijke rol spelen als basis voor groen, gezondheid, verbinden (station 
en stad) en voor de verbouw van regionale producten van hoge kwaliteit. Om deze ‘diamant’ in de 
setting van de binnenstad te plaatsen is verbinding daarmee noodzakelijk; 

 Het college van B&W het voorgenomen besluit heeft genomen om het Stadskantoor duurzaam en 
energieneutraal te renoveren en derhalve niet te verplaatsen; 

  
Van mening zijnde dat: 

 Mariadal en omgeving duurzaam en energieneutraal als “groene long” en met behoud van 
authenticiteit aansluiting dient te krijgen met de compacte binnenstad en het te renoveren 
Stadskantoor; 

 De verbinding en verwevenheid van het Stadskantoor met Mariadal van belang is. Voor de 
Roosendalers zal een verborgen, historische schat toegankelijk worden en wordt oud en nieuw met 
elkaar verweven; 

 Bijvoorbeeld fietsers en wandelaars zich van de binnenstad naar het station moeten kunnen 
verplaatsen tussen het stadskantoor en Mariadal door en zo moeten kunnen genieten van de 
historische tuinen en de boomgaard van het klooster. 

 De ontwikkeling van Mariadal naast druk op het woongenot van de woonstraten ten noorden van dit 
gebied ook kansen biedt op groter woongenot door bij de gebiedsinrichting de parkeerdruk te 
verminderen. 

 Dit vraagt van het college qua leiderschap en regie de volle inzet om in één keer de juiste aanpak te 
kiezen en dit in één keer goed uit te voeren; 

 Het college zich daarbij in zal spannen om Mariadal “voor 1 euro” over te nemen van de Provincie; 
 
Draagt het college op: 

1. Mariadal en omgeving niet te beperken in verdere gebiedsontwikkeling en daarbij een duidelijke 
verwevenheid te realiseren met het te renoveren Stadskantoor, middels onder meer: 
- een fiets- en wandelverbinding tussen station en binnenstad door het gebied, met zicht op de 

historische tuinen en boomgaard van Mariadal; 
- een vermindering van parkeerdruk voor de woonstraten ten noorden van het gebied. 

2. Om samen met de betrokken partijen deze gebiedsontwikkeling van het Stadskantoor en Mariadal en 
omgeving vorm te geven; 

 
En gaat over tot de orde van de vergadering, 
 
Namens de fracties 
 
PvdA, Paul Klaver 
VVD, Jac Wezenbeek 
GroenLinks, Klaar Koenraad 
CDA, Sandra van den Nieuwenhof 
Roosendaalse Lijst, Sjef van Dorst 


