
 

 

Persbericht 

 

 

 

 

 
 

1 
  

 
 

Datum: 3 oktober 2019   
Onderwerp: Installatie nieuwe burgemeester   

Persbericht namens de gemeenteraad van de gemeente Roosendaal 

Han van Midden geïnstalleerd als burgemeester van Roosendaal 

De heer Han van Midden is donderdagavond 3 oktober 2019 geïnstalleerd als nieuwe burgemeester 
van de gemeente Roosendaal. Dat gebeurde tijdens een bijzondere raadsvergadering in theater De 
Kring in Roosendaal.  
 
Plaatsvervangend raadsvoorzitter dhr. Cor Gabriëls opende deze openbare bijzondere raadsvergadering. 
Ter inleiding spraken de Commissaris van de Koning dhr. Wim van de Donk en dhr. Ahmed Aboutaleb, 
burgemeester van Rotterdam met elkaar over ‘het nieuw type burgemeester’.  
Dit gebeurde uiteraard in het licht van het feit dat Han van Midden tot voor kort griffier van de gemeenteraad 
van Rotterdam was. Daarna volgde de officiële beëdiging van dhr. Han van Midden door de Commissaris 
van de Koning, dhr. Wim van de Donk. De nieuwe burgmeester kreeg daarbij de voorzittershamer en de 
ambtsketen overgedragen.  
Na de beëdiging kwam burgemeester Han van Midden zelf aan het woord. Hij zei daarbij onder andere: “Ik 
zal toegankelijk en bereikbaar zijn als eerste burger van Roosendaal. Dus als je me ziet lopen of fietsen; ik 
maak graag een praatje. Verder wil ik graag ‘knopen leggen’ door inwoners, gemeente, instanties, bedrijven 
met elkaar in contact te brengen en blijvend aan elkaar te verbinden. Door ‘knopen te leggen’ komen we 
samen tot oplossingen voor bestaande en toekomstige problemen. Dat betekent dus ook de gemeente meer 
naar de inwoners toebrengen en de manier van het besturen vernieuwen.” Hij sloot af met de woorden dat 
hij als import-Roosendaler (met de nodige trainingen) een echte Tullepetaon wil worden. 
 
Introductiefilmpje 
Tijdens de avond was er een bijzonder introductie van de nieuwe burgemeester. De afgelopen periode ging 
Han van Midden namelijk incognito, als verslaggever, de straat op om nader kennis te maken met de 
gemeente Roosendaal en haar inwoners. Deze ontmoetingen zijn gefilmd. Van deze gesprekken op straat is 
een compilatie gemaakt. Dit filmpje werd getoond als introductie voorafgaand aan de installatie en is terug te 
zien op YouTube en het Facebookaccount van de gemeente Roosendaal. Link naar filmpje: 

https://youtu.be/rdLnLfe-xCE 
 
Tijdlijn benoeming 
Voormalig burgemeester Jacques Niederer kondigde vorig jaar zijn vertrek per 1 oktober aan.  
Een vertrouwenscommissie bereidde in de maanden daarna de raadsvoordracht voor op basis van de 
profielschets die de gemeenteraad op 27 februari 2019 vaststelde. In deze profielschets waren ook de 
wensen van de Roosendaalse bevolking opgenomen. Elf kandidaten reageerden op de vacature. Met een 
deel van hen ging de vertrouwenscommissie in gesprek. Na een zorgvuldige afweging leidde dat tot de 
volgende voordracht van Han van Midden als meest gewenste kandidaat. Op grond van de aanbeveling van 
de gemeenteraad deed de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht, waarna 
bij Koninklijk Besluit tot de benoeming van Han van Midden werd besloten.  
 

 
Voor meer informatie: 
Mevr. Elsbeth van Straaten – Noyons (griffier) of Dhr. Ron Dam (plaatsvervangend griffier) 
Telefoon 0165-579277, E-mail: griffie@roosendaal.nl, website: https://raad.roosendaal.nl 
Bijgevoegde foto: 

https://youtu.be/rdLnLfe-xCE
mailto:griffie@roosendaal.nl
https://raad.roosendaal.nl/


 

 

 
 

De bijgevoegde foto is vrij van rechten en beschikbaar gesteld door de gemeente Roosendaal 
Publicatie is echter alleen toegestaan bij berichtgeving in de context van dit persbericht en met 
naamsvermelding: Foto gemeente Roosendaal, Timo Reisiger. 
 

 


