
 

 

 

 

Raadsvraag (art. 39) Gesteld door: 
GroenLinks 

Datum 15 december 2020 
Onderwerp Studieplekken in Roosendaal 
Portefeuillehouder College B&W 
 

De fractie heeft de volgende vragen: 

Geachte voorzitter, 

Op 10 december 2020 ontvingen wij (ongevraagd) advies van de Jongerenraad over studieplekken in 

Roosendaal in relatie tot ‘Roosendaal Studentenstad’. De Jongerenraad deed een enquête over dit 

onderwerp en bezocht de bibliotheek en scholen om te zien hoe het ervoor staat met de 

studieplekken. Een hele belangrijke faciliteit in de ogen van GroenLinks. 

Zoals in de brief van de Jongerenraad staat, zijn er veel jongeren die thuis niet goed kunnen studeren 

door drukte of andere redenen. Tot onze verbazing lazen wij ook in de brief dat er te weinig plek is in 

de bibliotheek en dat jongeren dus worden weggestuurd. 

Daarnaast schrijven zij ook dat de centrale bibliotheek niet is voorzien van de juiste faciliteiten 

waardoor jongeren uitwijken naar andere steden voor een studieplek. Dit soort externe factoren 

mogen absoluut niet een belemmering vormen voor de studie van onze jongeren. Het jaagt ze weg uit 

onze stad en zadelt ze op met extra reistijd. Het gebrek aan goede studie- en werkplekken is nu ook 

extra goed merkbaar door de coronacrisis en daar zou de gemeente de jongeren in tegemoet kunnen 

komen. 

De Jongerenraad heeft een lijst opgesteld met aanbevelingen die de studieplekken in de bibliotheek 

aantrekkelijker zouden maken: 

-         Toegankelijke Wi-Fi 

-         Stilteruimtes 

-         Elektriciteitsvoorzieningen 

-         Koffiecorner 

-         Langere openingstijden 

Naast de bibliotheek vragen zij ook naar meer openbare en/of gemeenschappelijke studieplekken. 

Denk hierbij aan buurt- en dorpshuizen. In onze ogen een mooi idee, want op deze manier bevorder 

je ook de ontmoeting tussen wijkbewoners van verschillende leeftijden. Daarnaast wordt het 

stationsgebouw ook genoemd als studielocatie. Een perfecte locatie waar zowel studerenden als 

werkenden van zouden genieten. Tot slot worden religieuze gebouwen genoemd, omdat die ook over 

lege lokalen beschikken. 

 

1. Bent u het met GroenLinks eens dat dit een belangrijk punt is waarop Roosendaal een grote 

verbeterslag kan maken? 

2. Hoe kijkt u naar het beeld dat wordt geschetst over het gebrek aan studieplekken in 

Roosendaal? 

3. Wat is uw reactie op de aanbevelingen richting de bibliotheek? 



 

4. Welke rol kan de locatie van de Associate Degrees Academie hierin spelen? 

5. Wij zien graag hoe het ervoor staat in Roosendaal met studieplekken. Wat is de concrete 

situatie van studieplekken in Roosendaal op dit moment? 

6. Welke mogelijkheden ziet u voor het vergroten in het aantal studieplekken in Roosendaal? 

Wij worden hierover graag geïnformeerd vóór 1 februari 2021. 

 

Namens de fractie van GroenLinks, 

Naima El Azzouzi 

 

  



 

Wij beantwoorden de vraag als volgt: 

 

Antwoord vraag 1: 

De Jongerenraad geeft aan dat er meer behoefte is aan studieplekken. We zijn in gesprek met de 

Jongerenraad om de specifieke vraag, samen met hen, verder in beeld te brengen en zo mogelijk 

passende maatregelen te nemen. Wij willen er wel bij opmerken dat er een onderscheid gemaakt 

moet worden tussen een structurele vraag en de vraag in de huidige situatie waarbij veel instellingen 

(zoals de bibliotheek) gesloten moeten zijn. In een normale situatie hebben scholen, universiteiten en 

de bibliotheek veel meer studieplekken. Ook in buurthuizen kunnen jongeren terecht in de 

ontmoetingsruimtes.  

Antwoord vraag 2: 

Zoals bij de beantwoording van vraag 1 aangegeven kan de vraag om studieplekken worden gesplitst 

in een acute vraag (in corona tijd) en in een structurele vraag.  

Antwoord vraag 3: 

De Jongerenraad heeft de aanbevelingen ook bij de bibliotheek voorgelegd. Naar aanleiding van het 

advies van de Jongerenraad is gesproken met de directie en het management van de bibliotheek. Zij 

willen graag aan de slag om de aanbevelingen over te nemen binnen hun eigen mogelijkheden en de 

prestatieafspraken met ons als gemeente. De wifivoorziening is begin 2020 verbeterd. Het beperkt 

aantal plaatsen tijdens de coronasituatie is echter ingegeven door de RIVM maatregelen. Op dat 

moment mochten er 30 personen aanwezig zijn in de ruimte. De keuze is gemaakt voor 15 studenten 

en 15 bezoekers. De bibliotheek is periodes zelfs helemaal gesloten geweest. In de normale situatie 

is de bezetting van de 30 studieplekken en andere tafels in het gebouw ongeveer 70%. Samen met 

andere gebruikers wordt actief gezocht naar invulling van de koffiecorner. Helaas lukt dat tot op heden 

niet. Directie en management geven aan in gesprek te willen blijven met de Jongerenraad en 

gemeente. Mochten er extra faciliteiten nodig zijn dan komen zij met een voorstel. 

Antwoord vraag 4: 

De Associate Degrees Academie zou een prima plek kunnen zijn voor studenten om te gaan 

studeren. Wij zijn inmiddels met hen in gesprek om de mogelijkheden te verkennen. 

Antwoord vraag 5: 

In Roosendaal worden studieplekken aangeboden op de scholen en normaliter 30 studieplekken in de 

bibliotheek/Parrotia.  

Antwoord vraag 6: 

In een eerste peiling blijkt bij (culturele) organisaties, bij scholen en bij het jongerenwerk met name 

overdag ruimtes beschikbaar te zijn. Knelpunt daarbij is het toezicht en soms de aanwezige 

faciliteiten. De vraag is echter of deze voorstellen aansluiten bij de behoefte van de jongeren. Daarom 

is het nodig dat we nader inzoomen op het onderzoek van de Jongerenraad en dat naast de 

opgehaalde suggesties te leggen. Op die manier bepalen we de exacte vraag, de behoefte en de 

mate van gebruik.  

 

 

 

 

 



 

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 

De secretaris,            De burgemeester, 

                               

 

 

 


