
Motivatie deelname commissie Binnenstad 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
‘Het vergroten van de kracht en levendigheid van de Roosendaalse binnenstad,’ terecht is dat het 
sterk geformuleerde doel van de Roosendaalse gemeenteraad. Want de Roosendaalse binnenstad is 
het kloppend hart van onze gemeente. Het is de locatie waar alle inwoners van onze gemeente -jong 
en oud, uit stad, wijk en dorp,- samenkomen, elkaar ontmoeten kunnen. Of ze er nu wonen, werken, 
leren, ondernemen, winkelen of recreëren. Het is daarmee ook bij uitstek de locatie waar alle 
functies van de binnenstad niet alleen elkaar maar ook de Roosendalers onderling verbinden en 
versterken kunnen. Een stad is meer dan steen tenslotte. Een stad bestaat uit mensen. Uit de 
mensen die er wonen, de mensen die er werken of leren en de mensen die er recreëren.  
 
En dat is precies waarom het dossier Binnenstad mijn bijzondere interesse heeft en ik mij er graag 
voor in wil zetten. Omdat het, via de vorm en functie van (aantrekkelijk) steen, uiteindelijk om 
verbinding gaat, om mensen. Daar de winst, de door de raad beoogde vergrootte kracht en 
levendigheid, gevonden wordt. Die, voor en door de inwoners van onze gemeente, uiteindelijk ook 
leiden moeten tot een grotere aantrekkelijkheid van onze binnenstad voor ondernemers en 
bezoekers van buiten.   
 
Ik besef daarbij goed dat de taak van de commissie Binnenstad controlerend en kaderstellend is. Het 
beleid komt van de gemeenteraad. Als gecertificeerd Lead Auditor van 
Kwaliteitsmanagementsystemen ben ik bekend met en ervaren in deze rol. Dat het dossier relatief 
nieuw voor me is, zie ik daarbij als een plus. Ik sta er open in, onbevooroordeeld en zonder politieke, 
zakelijke of andersoortige ‘erfenissen’ uit eerdere betrokkenheid bij (onderwerpen binnen) dit 
dossier.  
 
De nieuwe werkwijze van de huidige Commissie Binnenstad, met een terugkeer naar de 
oorspronkelijke opdracht van de Commissie, spreekt mij bijzonder aan. Het sturen op hoofdlijnen (de 
kaders) in plaats van op de details (de kleur van de stenen) past mijns inziens het beste bij de rol van 
de Commissie en draagt het meeste bij. Het is mijn streven om binnen de Commissie Binnenstad op 
prettige en constructieve wijze met alle commissieleden, inclusief de verantwoordelijke wethouder 
samen te werken, om op die wijze gezamenlijk positief bij te dragen aan het gestelde doel. 
 
Kortom, met veel enthousiasme, inzet en betrokkenheid stel ik mij kandidaat voor de Commissie 
Binnenstad.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Annelies Homma 
D66 Roosendaal 
 


