
Geachte dames en heren, 

 

Op korte termijn staan twee bijzondere raadsvergaderingen gepland. Het leek me goed u over de 

invulling hiervan te informeren.  

Het betreft: 

• op 26 september het afscheid van onze huidige burgemeester, de heer Jacques Niederer,  

• op 3 oktober de installatie van de nieuwe burgemeester, de heer Han van Midden. 

Op 26 september vindt van 15.00 uur tot  ongeveer 16.00 uur in de Sint Jan de bijzondere 

raadsvergadering plaats waarin de gemeenteraad en het college officieel afscheid neemt van de heer 

Niederer als burgmeester van de gemeente Roosendaal. In bijlage 1 treft u het gehele programma 

van die dag aan. Namens de gemeenteraad en het college is inmiddels voor een passend 

afscheidscadeau gezorgd. Daarnaast wordt op die bijeenkomst ook een portret van hem onthuld. Dit 

portret is geschilderd door Dora Carpentier en zal, zoals te doen gebruikelijk, een mooie plaats 

krijgen in de raadszaal. In het programma kunt u lezen dat de heer Cor Gabriëls, in zijn rol als 

plaatsvervangend voorzitter van de raad, de heer Niederer namens de raad zal toespreken.  

Op 3 oktober vindt de installatievergadering van de heer van Midden plaats. Deze bijeenkomst wordt 

gehouden in schouwburg de Kring. Voor de invulling van het programma verwijs ik u naar bijlage 2. 

Deze vergadering begint om 20.00 uur.  

Voor beide vergaderingen geldt dat voor de leden van de gemeenteraad en het college, vooraan in 

de zaal, plaatsen  zijn gereserveerd. Vooraf wordt u gevraagd de presentielijst te tekenen.  Mijn 

collega’s van de griffie zullen u naar uw plaats begeleiden. Eventuele meegebrachte partners of 

andere belangstellenden kunnen plaats nemen in de zaal.   

Tijdens de plechtigheid zijn diverse verrassende intermezzo’s ingepland.   

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Elsbeth van Straaten, griffier gemeente Roosendaal 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bijlage 1  

 

Programma afscheid Jacques Niederer 

 

Datum: donderdag 26 september 2019 in de Sint Jan 

Vanaf 14.15 uur: Ontvangst van de genodigden 

15.00 uur:   Start bijzondere raadsvergadering  

 

• Opening en toespraak door Cor Gabriëls, plv. voorzitter gemeenteraad 

• Toespraak door Toine Theunis, loco-burgemeester 

• Muzikaal Intermezzo: Martine van de Kar, Co Vergouwen en Joost 

Verbraak 

• Toespraak door burgemeester Marjolein van der Meer Mohr 

• Gedicht door Stadsdichter Eric van Deelen 

• Toespraak door Elmar Franken, algemeen directeur 

• Muzikaal Intermezzo: Martine van de Kar, Co Vergouwen en Joost 

Verbraak 

• Slotwoord door burgemeester Jacques Niederer 

• Sluiting door Cor Gabriëls, plv. voorzitter gemeenteraad 

 

16.00-16.15 uur:  Einde bijzondere raadsvergadering en start gelegenheid voor genodigden 

bijzondere raadsvergadering om burgemeester en echtgenote de hand te 

schudden. 

 Tijdens deze bijeenkomst wordt de achtergrondmuziek verzorgd door 

Martine van de Kar, Co Vergouwen en Joost Verbraak. 

 

18.00 uur: Einde bijeenkomst en gelegenheid voor burgemeester en familie om hapje te 

eten in het oude raadhuis. 

19.15 uur: Burgemeester staat gereed voor openbare receptie 

19.30 uur: Openbare receptie voor inwoners, verenigingen, instellingen en organisaties 

uit de gemeente. Tevens wordt hiervoor het personeel van de gemeente 

Roosendaal uitgenodigd. De muziek wordt verzorgd door ‘Start Spreading the 

News’. Tijdens de receptie vanaf 21.00 uur intermezzo’s door IQ 

Aarmoeinieke, de Tullepedivo’s en de Tjappies. 

22.00 uur: Einde receptie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 2  

Programma installatie Han van Midden  
 
19.30 uur: Ontvangst Commissaris van de Koning en Kabinetschef provincie Noord-Brabant  

 
Commissie van ingeleide (Toine Theunis, Cor Gabriëls, Elmar Franken en Elsbeth van 
Straaten) wacht de Commissaris Wim van de Donk en de Kabinetschef Henk Smit op 
bij de ingang van de schouwburg. Kennismaking Commissaris met burgemeester Van 
Midden en zijn familie. 
 

19.50 uur: Inloop gasten vanaf 19.30 uur.  
Griffiemedewerkers en bodes verwijzen familie, sprekers en andere daarvoor 
aangewezen genodigden naar gereserveerde plaatsen in de grote zaal De Kring 

 
19.55 uur: Toine Theunis, Elmar Franken, Cor Gabriëls, Elsbeth van Straaten, Commissaris en 

Kabinetschef Commissaris arriveren met burgemeester Han van Midden in de grote 
zaal van de Kring en nemen plaats op het podium 

 
20.00 uur: Welkomstwoord/opening door de vicevoorzitter van de gemeenteraad, Cor 

Gabriëls  
 

20.01 uur: De griffier Elsbeth van Straaten leest KB voor 
    

20.05 uur: Beëdiging 
Burgemeester Han van Midden legt de belofte af. 
Ondertekening akte door de Commissaris en burgemeester Han van Midden 

 
De Commissaris van de Koning, Wim van de Donk, houdt samen Ahmed Aboutaleb 
een toespraak 

  
20.20 uur: Intermezzo  

 
20.25 uur: Toespraak locoburgemeester Toine Theunis en overhandiging ambtsketen 

 
20.30 uur: Intermezzo  
 
20.40 uur:     Toespraak Cor Gabriëls als voorzitter van de vertrouwenscommissie en 

plaatsvervangend voorzitter en overhandiging hamer    
 

20.45 uur: Intermezzo  
 
20.50 uur: Toespraak burgemeester Han van Midden 

 
21.00 uur: Felicitatie door raadsleden, collegeleden en naast familie op het podium. Overige 

aanwezigen gaan naar theatercafé van de Kring. Na felicitaties op het podium gaat 
burgemeester Han van Midden naar het theatercafé. 

 
21.10 uur: Mogelijkheden tot feliciteren van burgemeester Han van Midden door genodigden 

en aanwezigen in het theatercafé. 
 

±23.00 uur: Einde bijeenkomst 



 
 
 
 

 

 


