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De fractie heeft de volgende vragen

Geachte voorzitter,

De afgelopen periode is met diverse raadsvragen en moties door diverse fracties aandacht gevraagd

voor het behoud van cultuurhistorische waarde in de gemeente Roosendaal en een duidelijke visie op

onze dorps- en stadsontwikkeling. De fracties van PvdA en VLP zijn blij met deze ontwikkelingen en

hechten belang aan het behoud van ons cultureel erfgoed door het ontwikkelen van beelden en het

behoud van historische plekken en gebouwen die het verhaal van onze gemeente vertellen en

daarmee het historische karakter en de authenticiteit van onze stad en dorpen versterken en

doorgeven aan toekomstige generaties.

De fracties van PvdA en VLP hebben onlangs kennisgenomen van twee prachtige initiatieven in

wording, die een bijdrage zouden kunnen leveren aan het verhaal van Wouw:

- Een initiatief ter herinnering aan de begin l9de eeuw opgerichte bierbrouwerij en mouterij De

Ster aan de Markt in Wouw (in de jaren '50 van de vorige eeuw overgenomen door Heineken, waarbij

de ster nog steeds op het logo prijkt). Zie bijgevoegd voorstel voor een kunstwerk in 'De Ster'te
Wouw;

- Een initiatief om als symbool voor de nieuwe wijk De Hoogt in Wouw een kunstwerk van de

wouw (roofuogel) boven De Hoogt te laten cirkelen. Zie bijgevoegd voorstel voor een kunstwerk met

op het voetstuk de slagzin: 'Wouw heeft een naam hoog te houden'.

Beide kunstwerken zijn ontworpen door de in Wouw woonachtige kunstenaar Karel Schrooyen. De

slagzin: 'Wouw heeft een naam hoog te houden' is in samenwerking met stadsdichter Babette van

Rijt- de Wijs tot stand gekomen. De fracties van PvdA en VLP zitjn erg enthousiast over deze

initiatieven en hopen dit enthousiasme op het college over te kunnen brengen. Daarbij de volgende

vragen:

1. geht u voornemens om het kunstwerk ter herinnering aan De Ster in Wouw mogelijk te maken?

Graag een toelichting.

2. Bent u voornemens om het kunstwerk van de wouw als symbool voor de nieuwe wijk De Hoogt

mogelijk te maken en ziet u daarbij mogelijkheden om het kunstwerk te financieren vanuit de
grondexploitatie De Hoogt? Graag een toelichting.

3. Ziet u mogelijkheden om dit in beleid en realisatie ook concreet voor andere wijken en dorpen

binnen de gemeente Roosendaal toe te passen c.q. te stimuleren, ten behoeve van een route van

verhalen bij (historische) bezienswaardigheden als trekpleister en opdat ons cultureel erfgoed ook

voor toekomstige generaties behouden blijft? Graag een toelichting.
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Alvast dank voor uw antwoorden.

Namens,

PvdA, Paul Klaver

VLP, Eric de Regt



Wij beantwoorden de vraag als volgt:

Vragen 1en2

Dit moet nog nader onderzocht worden. Wij staan daar zeker niet onwelwillend tegenover. Er zijn nog
wel zaken die uitgezocht zullen moeten worden voordat we een definitief standpunt kunnen innemen.

De vraag is hoe - toekomstige- bewoners van de Hoogt betrokken zijn bij dit plan/ontwerp en de
inwoners van Wouw wat betreft de Ster?

Vanuit goed opdrachtgeverschap is het wenselijk te beschikken over meerdere schetsontwerpen met
nadere specificaties en kostenraming en een participatietraject met bewoners en deskundigen. Dat
moet nog ontwikkeld worden in een plaatsingsbeleid voor kunst en cultuur in de openbare ruimte.

Voor het realiseren van kunstwerken hebben we op dit moment geen budget in de begroting
opgenomen.

Bij het plaatsen van een kunstwerk spelen er ook andere elementen mee zoals het
vergunningentraject, alsmede advisering door de Commissie Ruimtelijke kwaliteit.

Vraag 3

Wij onderschrijven de stellingname dat het markeren van historische plekken in stad en dorpen met
kunst een mooi uitgangspunt is. Ook de samenwerking tussen beeldende kunst en de stadsdichter is

een mooie cross-over. We kunnen op dit moment nog geen toezeggingen doen.

De gemeente heeft nog geen plaatsingsbeleid voor kunst in de openbare ruimte. Dat wordt het
komend half jaar ontwikkeld zoals opgenomen in de programmabegroting 2021. Dan zullen wij uw
Raad benaderen met een voorstel hoe dergelijke initiatieven te beoordelen en te financieren.

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

De secretaris, De burgemeeste¡




