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Ondenrverpr Uitgaan in Roosendaal

Bijlage

Begin dit jaar hebben de jongerenraad en de Roosendaalse horeca ( KHN) in
afzonderlijke brieven aandacht gevraagd voor de verbetering van het uitgaansklimaat
voor met name jongeren en verzocht de sluitingstijd voor de horeca in het weekend te
verruimen. Deze brieven werden gevolgd door raadsvragen van de Roosendaalse
Lijst met dezelfde strekking,
ln het antwoord op de raadsvragen hebben wij aangegeven de nog niet zo lang
geldende sluitingstijden te willen evaleren maar dat alleen zinvol te achten wanneer in
een breder verband wordt gekeken naar de wens tot het verbeteren van het
uitgaansklimaat voor jongeren.
ln een daarop volgend overleg met jongerenraad en KHN is afgesproken dat de
jongerenraad en KHN gezamenlijk een brainstorm zouden organiseren met jongeren
en de horeca over mogelijkheden om te komen tot een ruimer, meer divers en
specifiek op jongeren gericht aanbod. Deze brainstorm heeft plaatsgevonden op 14
julijl. in het raadhuis.

Deze brainstorm heeft een aantal concrete speerpunten opgeleverd die de horeca en
Jongerenraad gezamenlijk gaan uitvoeren om het uitgaan in Roosendaal voor
jongeren aantrekkelijker te maken:
-. Keine evene mentorganisaties gaan samenwerken en e I kaar versterke n.
Eind november is er in de tent bij de ijsbaan een succesvolle avond georganiseerd
waarbij evenementorganisaties de mogelijkheid hebben gekregen om zich aan elkaar
te presenteren.
-. Er komt een "evenementenagenda" op de sociale media.
lnmiddels is er al een facebookgroep aangemaakt. Samenwerking wordt gezocht met
Westpoint, WV en gemeente. Hiermee wordt vooral ook bereikt dat er een betere
spreiding en kenbaarheid komt van evenementen.
-.Er wordt een pitchdag georganiseerd voor organisatoren van evenementen,
artiesten en sponsoren waar zij een presentatie geven van geplande activiteiten.
-.Er wordt gezocht naar organrsafies waar voor redelijke prijzen podia,
geluidsapparatuur en andere voorzieningen kunnen worden gehuurd of geleend.
Mogelijk kan gebruik worden gemaakt van de Stichting Facilitair Bedrijf Bergen op
Zoom.

Gezien deze voorstellen heeft de burgemeester besloten het sluitingsuur voor de
cafés in de Roosendaalse binnenstad aan te passen. Met een wijziging van de
beleidsregel "sluitingsuur horeca binnenstad" wordt het sluitingsuur voor de natte
horeca in de nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van zaterdag op zondag en
andere bijzondere dagen verruimd naar 4:00 uur voor de natte horeca. Voor de droge
horeca blijft het sluitingsuur hetzelfde.
Om het geleidelijke vertrek van de bezoekers te bevorderen en de bezoekers in staat
te stellen nog een broodje te eten is in de nieuwe beleidregel voor de natte horeca
wel bepaald dat om 3:30 uur in de horeca-inrichting het groot licht aangaat, dat er



geen drank meer mag worden geschonken en dat nieuwe bezoekers vanaf 3:30 uur
niet meer mogen worden toegelaten (draaideurregeling)
De betreffende ontheffingen zullen ambtshalve worden aangepast en ook in de
ontheffing zullen deze voonruaarden worden opgenomen. De nieuwe regeling gaat in
op 1 januari 2016.
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