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Datum: 8 maart 2018 Portefeuillehouder:  Wethouder Saskia Schenk-Dekkers 

 
Onderwerp:    

 

Graffiti Kadetunnel in teken van 750 jaar Roosendaal 
 
De Kadetunnel in Roosendaal wordt op zaterdag 10 maart weer voorzien van een nieuwe look. 
Remco van de Beemd, bekend van de Graffityhall of Fame en Stichting The Loods, neemt vanaf 10 
uur samen met andere bekende graffiti kunstenaars de tunnel onder handen. De gehele dag zijn er 
rond de tunnel activiteiten. Om 16.00 uur zal wethouder Saskia Schenk in de Kadetunnel aanwezig 
zijn om het tussentijdse resultaat van de dag te bekijken. Wij nodigen u uit om onder het genot van 
een drankje samen met Saskia Schenk de graffiti te bewonderen. 
 
Ideeën 750 jaar 
Remco van den Beemd wil niet voorbij gaan aan het 750 jarig bestaan van onze stad. Daarom heeft hij ter 
voorbereiding via internet aan Roosendalers gevraagd waar zij aan denken als het gaat om Roosendaal. 
Deze ideeën heeft hij verwerkt in een ontwerp. 
 
Activiteiten 
Op de parking bij het naastgelegen EKP-gebouw komt de hele dag een tent te staan. Hier kunnen 
belangstellenden terecht voor een hapje en een drankje. Verschillende dj's zorgen voor muziek. Remco 
hoopt het meeste werk op zaterdag af te krijgen. Mocht dat niet het geval zijn dan komen de artiesten terug 
om later het werk af te maken. 
  
Graffiti-hotspot  
De gemeente gaf in 2015 voor de eerste keer de opdracht voor het opfrissen van de Kadetunnel. Het eerste 
ontwerp stond in het teken van de historie van de Kade en Roosendaal. In 2016 de kermis het uitgangspunt 
van het ontwerp. In dit ontwerp werd zelfs de vloer opgevrolijkt met het uiterlijk van een hardloopbaan. 
  

 

 

Noot aan de redactie:  
Voor meer informatie over het programma kunt u contact opnemen met Remco van de Beemd 06 270 70 703 
 
Voor meer informatie: Monique Beukers | Woordvoerder gemeente Roosendaal | Postbus 5000 |  
4700 KA Roosendaal | (0165) 579 222 | m.beukers@roosendaal.nl   
 

   



 

 

 
 

 


