
Geachte raadsleden, 
 
Het Oranje Comité Wouw wil graag zijn zorgen uitspreken over de plannen van de 
gemeente Roosendaal om, in het kader van de bezuinigin
behoeve van volksfeesten en dergelijke af te schaffen. Het Oranje Comité Wouw 
(OCW) houdt zich al sinds jaar en dag bezig met het organiseren van de jaarlijkse 
Koninginnedagactiviteiten in Wouw. Rondom deze feestdag worden door het OC
diverse activiteiten georganiseerd, het merendeel gericht op kinderen. Zo is er 
jaarlijks een versierde-fietsenoptocht voor de kinderen van de Wouwse basisscholen, 
is er een spelochtend op 30 april en staan er op Koninginnedag de gehele dag 
attracties ter vermaak van de kleinsten, maar ook de minder kleine bezoekers.
 
Deze activiteiten financieren wij voor een groot gedeelte met de subsidie die wij al 
die jaren al van de gemeente Roosendaal hebben mogen ontvangen. Zonder deze 
bijdrage is het voor ons niet
festiviteiten rondom deze feestdag zullen zonder subsidie drastisch moeten worden 
versoberd of zullen wellicht zelfs verdwijnen. Dit komt de onderlinge band van onze 
dorpsgenoten niet ten goede.
 
Graag zouden wij zien dat de gemeente Roosendaal eerdere besluiten ten aanzien 
van de korting op de subsidies heroverweegt. Wij steunen dan ook van harte het 
"Initiatiefvoorstel instellen subsidie voor volksfeesten en andere eenmalige feesten 
ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis", dat tijdens de Beeldvormende 
Bijeenkomst van 14 maart aanstaande en op de raadsvergadering van 4 april 
aanstaande wordt besproken.
 
Wij hopen dat de gemeente Roosendaal ons binnenkort het nieuws kan brengen dat 
wij met een gerust hart volgend jaar Koninginnedag kunnen organiseren en vieren.
 
Met vriendelijke groet, 
 
Oranje Comité Wouw, 
namens deze M. de Werker, voorzitter.
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