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Onderuverp Openingstijden milieustraat Roosendaal

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling in de

cyclus?

Nee

Beleidsterrein Omgeving

Portefeuillehouder Wethouder Theunis

Schriftelijke vraag

We leven steeds meer in een 24-uurseconomie. Deze ontwikkeling heeft ook gevolgen voor de bereikbaarheid
en openingstijden van bedrijven, winkels, instellingen en dienstverlenende instanties. De behoefte groeit om
datgene te doen wat men van plan is te doen op de tijden die het individu het best schikt en dat kan voor
iedereen anders zijn. Winkeliers zijn bijvoorbeeld hierdoor steeds langer en vaker open, medewerkers werken
steeds meer flexibel en ook steeds vaker niet-locatie gebonden zodatze hun tijd volledig zelf kunnen indelen.

Als we kijken naar de openingstijden van de milieustraat van Saver, waar inwoners van de gemeente
Roosendaal gebruik van kunnen maken, dan zijn deze vrij beperkt en niet met voornoemde ontwikkeling
meegegroeid. Deze openingstrjden zijn namelijk:

Dinsdag tot en met zaterdag van 08.00 uur tot 16.30 uur. Gesloten in de avonduren en op zondag, maandag en
feestdagen.

De Roosendaalse Lijst heeft daarom een aantal vragen:

1. Herkent u de 24-uurseconomie ontwikkeling met steeds meer flexibiliteit en wat vindt u hiervan?

2. Vindt u in dat kader de bereikbaarheid/openingstijden van de milieustraat ook beperkend omdat

deze bijvoorbeeld nooit in de avonduren en nooit op zondag en maandag open is?

3. Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u van plan of bereid de openingstijden te gaan verruimen, per

wanneer en in welke mate?

4. Heeft een eventuele verruiming van de openingstijden gevolgen voor de tarieven afualstoffenheffing

en zo ja, in welke mate?

Namens de fractie van de Roosendaalse Lijst,

Cees Janssen en Eric de Regt



Beantwoording:

1. Op diverse vlakken is de ontwikkeling richting een 24-uurseconomie herkenbaar. Zeker gezien alle

online mogelijkheden om 24 uur per dag te kunnen functioneren, zowel in de werkomgeving als in

de privé sfeer. Het is echter de vraag of het voor alle diensten gewenst is dat deze 24 uur per dag

beschikbaar zijn.

2. De mogelijkheid bestaat dat de huidige openingstijden een beperkende factor zijn in het gebruik

van de milieustraat. Af en toe wordt de vraag gesteld waarom de milieustraat niet op maandag

open is. Er is op dit moment geen zicht op de wensen en behoeften van onze inwoners.

3. Om inzicht te verkrijgen in de wensen en behoeften wordt binnenkort het digipanel van de

gemeente geraadpleegd. Daama wordt bekeken of het nuttig is om de openstelling van de

milieustraat aan te passen. Aangezien de milieustraat gecombineerd is met die van de gemeente

Halderberge dient daarmee ook overleg en afstemming plaats te vinden.

4. Een mogelijke venuiming van de openingstijden brengt uiteraard hogere kosten en daarmee een

verhoging van de afualstoffenheffing met zich mee. Zodra bekend is waar exact behoefte aan is kan

hiervoor door Saver een berekening worden gemaakt.

Met vriendelijke groeten,

Toine Theunis

Wethouder duuzaamheid en


