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Datum raadsvergadering:  Agenda nr.:  

Portefeuillehouder(s): Wethouder Theunis  Registratiecode: /80934 

Onderwerp: Wielerexperience Roosendaal 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal 
 

Voorstel 
Samenvatting: 
Sinds de Roosendaalse atletiekvereniging Thor vertrok naar een nieuwe locatie, ligt haar oude baan er verlaten bij. 
Onder het mom 'slopen kan altijd nog' ging de gemeente op zoek naar iemand die het terrein wilde ontwikkelen en 
exploiteren. Daarvoor werd een nieuw middel ingezet: de CityChallenge. 
 
Iedereen kon via de website citychallenges.nl ideeën en plannen indienen. Dat leverde meer dan vijftig inzendingen op. 
Het idee van Wieler- en Ontspanningsvereniging De Kaaimannen voor een Wielerexperience won de eerste prijs. 
 
De Wielerexperience bestaat uit een asfaltbaan van ca. 1 km met brug, een mountainbike trail van ca. 1 km en een 
pumptrack (geasfalteerd parcours waar alles wat wieltjes heeft gebruik van kan maken). De accommodatie wordt 
voorzien van verlichting. De oude atletiek-opstallen worden gesloopt (met uitzondering van de poort en de 
wedstrijdtoren). Meer informatie en beelden zijn te vinden op https://www.roosendaal.nl/plan-voor-wieler-experience-
verder-uitgewerkt. 
 
Aan de gemeenteraad wordt nu voorgelegd om de Wielerexperience te laten realiseren en de kosten te dekken door het 
restant ad. € 245.000 van het impulsbudget overdracht onderhoud buitensportaccommodaties en daarnaast € 37.487 per 
jaar aan kapitaallasten te dekken uit de bestemmingsreserve nog te bestemmen overschot begroting 2017. 
 
 
Wij stellen u voor: 
1.    Een krediet ad. € 856.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de de realisatie van de Wielerexperience. 
 
2.    Het restant ad. € 245.000 van het impulsbudget overdracht onderhoud buitensportaccommodaties te gebruiken als 
gedeeltelijke dekking voor de kapitaallasten van deze investering. 
 
3.    De resterende kapitaallasten ad. € 37.487 per jaar te dekken uit de bestemmingsreserve nog te bestemmen 
overschot begroting 2017. 
 
4. De begrotingswijziging vast te stellen. 
 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 

Burgemeester en wethouders van Roosendaal 

 

De secretaris,      De burgemeester 

R. Kleijnen      mr. J.M.L. Niederer 


