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Raadsmededeling

Nr:

Aan:
Kopie aan:

de raad van de gemeente Roosendaal
H. Verbraak, T. de Munnik, E. Hollestelle, W. van den Eijnden, E. van Kaam, B. van Gastel,
J. Janson, E. Franken, I. Stuurman, M. Kapitein, R. Hersbach.
Onderwerp: Stand van Zaken Tongerloplein n.a.v. motie 24 (Agenda van Roosendaal).
Bijlage:

Inleiding
Bij de raadsbehandeling van de Agenda van Roosendaal is een motie van de fracties van de
Roosendaalse lijst en de PvdA aangenomen (M24), waarin gevraagd werd voor 1 mei 2012 te komen
met een "uitwerking van een plan van aanpak samen met alle betrokken (culturele) partners om te
komen tot een volledig open en cultureel ontschot Tongerloplein", ook op het gebied van de fysieke
uitstraling, vanuit een regie, een geldstroom met een duidelijke resultaatgerichte opdracht.

Doel
De raad informeren over de stand van zaken ten aanzien van de visie en plan van aanpak van het
Tongerloplein en omgeving.

Visie:
De visie van het college over bovenstaand onderwerp bestaat uit het in nauwe samenwerking met
partners zoals Schouwburg de Kring, het Tongerlohuys, Sint Jan en de Moriaan synergie te
bewerkstelligen om te komen tot een bruisend cultuurplein in het 'hart' van Roosendaal.
Door hun gunstige ligging ten opzichte van het Tongerloplein zullen op het plein het hele jaar door
culturele activiteiten kunnen plaatsvinden geïnitieerd door bijv. Stichting Kunstmaand, het
Oranjecomité, Stichting Activiteiten Tongerlogeluiden, Stichting Carnaval, Plein 7, Blommenblues,
enz.
Deze activiteiten zullen steeds worden ondersteund door de omringende samenwerkende partners. Het
initiatief zai steeds van de ondernemers zelf komen.
Bij de totstandkoming van deze visie is tevens teruggegrepen op reeds bestaande ideeën die in het
verleden zijn opgevat, zoals de 'Visie Tongerloplein en omstreken', opgesteld door het bureau Brouwer
en Bedaux. Deze ruimtelijke visie is steeds de leidraad geweest voor het handelen van de gemeente.
In eerdere fases (vanaf 2009) is regelmatig overlegd met alle ondernemers van het Tongerloplein over
het opknappen en herinrichting van het plein. Dat was nog in het kader van de herstraatoperatie van de
gehele binnenstad. Door de raad is toen besloten om geen geld beschikbaar te stellen voor het
Tongedoplein. Desondanks zijn we op verzoek van de ondernemers wel met elkaar in gesprek
gebleven over allerlei zaken zoals, over plaatsing van ondergrondse containers, de luifel op het "toneel"
etc.

Plan van Aanpak:
Het plan van aanpak bestaat niet uit één plan. Er worden verschillende sporen bewandeld, die moeten
leiden tot een volledig ontschot plein:
In de uitwerking zullen onderstaande punten dienen als leidraad van transitie van het Tongerloplein
naar een cultuurplein met de uitstraling zoals dit wordt beoogd in de bovenstaande visie.
Momenteel wordt gewerkt aan:
1. Met de eigenaar van de Biggelaar en de beheerder is in een eerder stadium overlegd om met
nieuwe ontwikkeling het terrein tegelijkertijd het gebied van het voormalige politiebureau mee
te ontwikkelen. Dit is vooralsnog niet gelukt; de eigenaar van de Biggelaar heeft de "opdracht
teruggegeven".
Op dit moment wordt bekeken welke functies hier zouden kunnen komen en wie dat zou
kunnen realiseren. Een aantal opties worden reeds bestudeerd cq uitgewerkt.
•
De beheerder en eigenaar van de Biggelaar zijn bezig met een studie het gehele complex
een nieuwe, meer recreatieve, impuls te geven.
•
Er is een plan in ontwikkeling om de locatie aan de Nieuwstraat ter hoogte van het
voormalige politiebureau tijdelijk in gebruik te nemen als volkstuinen.
2. Opdracht is verleend aan bureau Harmsen van Beek BV om te onderzoeken naar hoe de
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samenvoeging van het Museum Tongerlohuys en het Gemeentearchief dient plaats te vinden
en hoe en welke synergie kan worden bereikt. De rapportage wordt binnenkort naar de raad
verstuurd;
Met de directie van de Kring wordt overlegd in het kader van de Agenda van Roosendaal om
meer inkomsten te genereren. Daar kan ook bij horen de mogelijkheid om één ingang te
realiseren voor de schouwburg en het museum. Dit plan is nog niet uitgekristalliseerd.
Er vinden gesprekken plaats met de Orde van Tongerlo, Hutten Catering en
Schouwburgdirectie over het aanbieden van 'laagdrempelige' cultuur.
Het voorstel tot ombuiging van € 300.000 Credosubsidie voor herbestrating van het
Tongerloplein wordt binnenkort in de raad besproken. Daarna zal een projectgroep een nieuwe
bestrating voor het plein uitwerken. Dit zal in overleg met de omliggende partners plaats
vinden;
Bij de herstraat van het Tongerloplein wordt aan de projectleider de opdracht meegegeven
leerlingstraatmakersploegen in te zetten bij de werkzaamheden waar dat mogelijk is (Dit moet
passen binnen de projectopdracht en binnen de leerdoelen van de betreffende scholieren).
Zodra het plein is opgeknapt worden de beelden van Riekus geplaatst bij de vier ingangen van
het Tongerloplein;
Het 'kunstommetje', een wandeling langs kunstobjecten in het openbare gebied van de
binnenstad, waaronder dus zeker het Tongerloplein, is in voorbereiding.

Vervolg (procedure)
Zoals boven aangegeven zijn wij voortdurend in overleg met de ondernemers van het Tongerloplein en
de gebruikers van het plein.
Binnenkort zal het rapport van Harmsen van Beek aan de raad worden aangeboden.
De werkzaamheden ten behoeve van het herstraten zullen gebeuren in de periode dat er geen
activiteiten of evenementen plaats zullen vinden. Dat betekent op z'n vroegst na de kermis.
Andere resultaten zullen zo spoedig mogelijk gerapporteerd worden.

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
Namens dezen.
De wethouder Binnenstad

Hans Verbraa

