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Datum 26 april2016

Onderwerp Viering 750 jaar Roosendaal

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeting

in de cyctus?

-betreft toelíchtende vragen van technische aard

Nee

Beteidsterrein Bestuur

Portefeuittehouder T. Theunis

Schriftelijke vraag

ln 2018 bestaat Roosendaal TS0 jaar. Reden om een groot feest te vieren, wat een paar

centen mag kosten. De gemeente spaart jaarlijks € 25.000. De RL vroeg in dit kader "The

Passion" in Roosendaalte organiseren. Een prima idee.

Al in de jaren 1935-1940 werd er jaarlijks in het centrum van Roosendaal een groots

opgezette profronde verreden met enorm veel publiek, I rijen dik op de Markt.

Vedetten als Gerrit Schulte en Marinus Valentijn trokken een massa publiek.

De Draai van de Kaai zorgde voor hoogtepunten met Joop Zoetemelk in het geel en in 1989

Fignon- LeMond met de legendarische I seconden verschil op de Camp-Élysées.

Om over de komst van 5 voudig Tounruinnaar Miguel lndurain naar Roosendaal maar niet te

spreken. 40.000 toeschouwers! De Telegraaf sprak van 50.000.

Geheel in het teken van Roosendaal Wielerstad wil de Vrije Liberale Partij, de VLP, ook het

wielrennen in de Roosendaal 75A jaar feesten betrekken. Daarom is het nu al zaak

voorbereidingen te treffen en Roosendaal als kandidaat aan te melden.

De Vrije Liberale Partij is voorstander of de Eneco Tour of de ZLM Tour of de Nederlandse

kampioenschappen, voor profs, naar Roosendaalte halen in 2018.

Hierover heeft de VLP de navolgende vragen.

1. ls de gemeente bereid om het wielrennen te betrekken bij de viering van 750 jaar

Roosendaal?



2. Kan de gemeente , die jaarlijks € 5000 bijdraagt aan de " Goede Ontsnapping", de

regio gemeentes betrekken bij het binnenhalen van of de Eneco Tour of de ZLM Tour

of de Nederlandse Kampioenschappen naar Roosendaal?

3. ls de gemeente bereid om financieel borg te staan dan wel een extra financiële

injectie te verstrekken dan wel bij te dragen uit de gespaarde pot voor 750 jaar

Roosendaal?

4. Kan de gemeente de organisatie de garantie geven deze optimaal te faciliteren om

een groot wielerevenement in het Roosendaalse centrum mogelijk te maken, waarbij

de Oude Markt en het Kadeplein speerpunten moeten zijn in één van de grootste

wielerfeesten van Roosendaal in 750 jaar?

Namens de fractíe van de VLP

John Hertogh en Wilbert Brouwers

We beantwoorden de vragen als volgt:

1. Ja, in het licht van de beantwoording van de vragen 2,3 en 4.

2. Ja, maar dan moet eerst duidelijk zijn of we een wielerevenement willen en kunnen

organiseren, zie ook antwoord 3.

3. De gemeente staat bij geen enkel evenement borg. Het is verder aan de

gemeenteraad om te bepalen welk budget ter beschikking wordt gesteld aan de

viering van 750 jaar Roosendaal. Momenteel wordt er € 100.000 gespaard. Met uw

vraag om een wielerevenement, de vraag om The Passion en de vraag om Serious

Request, ligt er los van de zelf te organiseren activiteiten nu al een wensenplaatje op

tafel van om en nabij de € 700.000 tot € 800.000. Er zullen op basis van de huidige

situatie dus keuzes gemaakt moeten worden. Niet alleen financieel maar ook qua

(ambtelijke) capaciteit.

4. Wij geven geen garantie als wij niet weten waarvoor wij garantie geven. Los hiervan

geven wij in beginsel nooit garanties af aan evenementen.

Namens college van burgemeester en wethouders,

wethouder Sport,

Mr
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M.L. Niederer A.A.B. Theunis


