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Onderwerp Drainage Vrouwenhof

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling in de

cyclus?

Nee

Beleidsterrein Omgeving

Portefeuillehouder Wethouder Schenk

Schriftelijke vraag

Recentelijk konden wij lezen dat het Vrouwenhof de nieuwe locatie wordt voor het
evenement 'Roosendaal zingt'. De Roosendaalse Lijst constateert dat het Vrouwenhofpark
steeds meer in trek raakt als locatie waar evenementen kunnen plaatsvinden. Palm-parkies
en Blommenkinders hebben hier aljarenlang hun plek gevonden maar recentelijk is
bijvoorbeeld ook de Pasar Malam hier neergestreken.

ln het verleden hebben verschillende festivals vanwege de gebrekkige añruatering de velden
van het Vrouwenhof in grote modderpoelen zien veranderen.ln2Ol2leidde dit zelfs tot
afgelasting van het Dancetour festival, hetgeen de voorbode was van het vertrek van dit
festival uit Roosendaal.

De Roosendaalse Lijst heeft in het verleden al diverse malen benadrukt dat Roosendaal
behoefte heeft aan evenemententerreinen om festivals als Dancetour en Daylight te kunnen
laten plaatsvinden. Jongeren merken terecht op dat zij hiervoor in Roosendaal nergens
meer terecht kunnen.

Het Vrouwenhof is qua locatie uitermate geschikt voor evenementen en festivals, echter de
bodemgesteldheid en dan met name het risico van wateroverlast mag geen verstorende
factor blijken.

Wij hebben de volgende vragen:

1. Bent u het met ons eens dat het Vrouwenhof bij uitstek als evenementenlocatie is te
gebruiken?

2. Ziet u mogelijkheden om de velden zodanig aan te passen, bijvoorbeeld door middel
van drainage, dat evenementen hier geen of in mindere mate last van hebben?

3. Zijn er op termijn mogelijkheden om het Vrouwenhofpark meer faciliteiten te bieden
om het karakter van een evenementenlocatie te versterken?

Namens de fractie van de Roosendaalse Lijst,

Ronald Níehot

Gert-Jan van Oosterbosch



Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

1. Ja, het Vrouwenhof is een mooie en sfeervotte evenemententocatie.

2. Ja, drainage is een optie om het terrein tijdetijk geschikt te maken, maar drainage stett ook
eisen aan het gebruik en het gronddek. Ats het grondoppervlak telkens wordt dicht gereden
heeft drainage geen zin. Er moet dus meer gebeuren. ln het raadsvoorstel waarin de tweede
tranche van de vitaliteitsacties in juni wordt voorgetegd aan de raad staat de vitatiteitsactie
'Vrouwenhof' omschreven. Dit plan omvat naast maatregelen rondom het openluchttheater, te
nemen maatregelen voor de kwalitatieve verbetering van het evenemententerrein.

3. Ja, in de vitaliteitsactie 'Vrouwenhof' worden a[ maatregeten opgenomen die het
openluchttheater meer faciliteiten biedt. Daarentegen wordt de positionering van het
evenemententerrein en de specifieke wensen en behoeften van gebruikers nader uitgewerkt in

en de parkenvisie.
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