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Ondenruerp Historisch bankgebouw Van Lanschot in de

Molenstraat

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling in de

cyclus?

Nee

Beleidsterrein Bestuur

Portefeuillehouder Theunis

Schriftelijke vraag

Rijksmonument Bank Van Lanschot Molenstraat.

Monumenten hebben een meerwaarde voor onze samenleving. Ze hebben een gebruikswaarde en

ze versterken onze culturele identiteit en daarmee de sociale cohesie. Daarnaast is de economische
waarde van een monumentaal gebouw van groot belang; Het in gebruik nemen van een
monumentaal gebouw kan de directe omgeving versterken. De fractie van de Roosendaalse Lijst is

daarom van mening dat het historische karakter van een straat of een gebied zoveel mogelijk
behouden moet blijven.

Eén van de mooiste monumentale gebouwen van Roosendaal is de Bank Van Lanschot.
Dit gebouw in de Molenstraat staat in het hart van de binnenstad (Binnenstadsring) -in de directe
omgeving van het Cultuurcluster- en staat al ruim 4 jaar te koop.
De Roosendaalse Lijst is van mening, dat door het hergebruik van dit rijksmonument de Molenstraat
fysiek en qua leefbaarheid enorm zal versterken maar ook dat de aantrekkelíjkheid en de
cultuurhistorische waarde van de binnenstad zal toenemen.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft hierover de volgende vragen voor het College

L. ls het college bereid om de kansen en mogelijkheden te onderzoeken die dit rijksmonument (de

Bank van Lanschot) biedt voor de binnenstad van Roosendaal? Graag een toelichting.

2. ln de raadsvergadering van donderdag L3 oktoberjl. heeft het college aangegeven een goede

samenwerking te koesteren met de eigenaar (provincie) van het klooster Mariadal i.v.m. de

toekomstige ontwikkelingen. Hoe denkt het college er over om dit zelfde instrument toe te
passen en samenwerking en verbindingen te zoeken met de eigenaar van het rijksmonument
Bank van Lanschot aan de Molenstraat? Graag een toel¡chting.

3. ls het college bereid hierover in overleg te gaan met eigenaar en partijen die daar een

belangrijke rol in kunnen spelen? Graag een toelicht¡ng.

Namens de fractie van de Roosendaalse Lijst,

Sjef van Dorst

Yvonne de Beer



Wij beantwoorden deze vragen als volgt:

1.Ja

2. De mogelijkheden zullen moeten blijken uit de resultaten van het onderzoek van de

gebruiksmogelijkheden.

3.Ja, dit past immers in de filosofie van het rapport Roosendaal Gezonde Stad

Hoogachtend,

Bu rgemeester en wethouders,

namens dezen,

Toine Theunis

Wethouder monumenten


