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Datum: 15 mei 2014 Nr.:  

Van: het college van burgemeester en wethouders 

Aan: de raad van de gemeente Roosendaal 

Kopie aan:  

Onderwerp:Consequenties openlegging Molenbeek en herinrichting Kadeplein voor de Evenementen 

Bijlage:  

 

Inleiding   
29 mei 2013 heeft uw raad de ontwikkelvisie Stadsoevers vastgesteld. Een van de elementen van deze 
ontwikkelvisie is de openlegging van de Molenbeek op het Kadeplein en de reconstructie van het 
Kadeplein. Deze werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang Deze ontwikkelvisie heeft echter ook 
consequenties voor in ieder geval een tweetal evenementen die er op het kadeplein plaatsvinden t.w. 
de Draai van de Kaai en de Kermis. Hierover hebben reeds constructieve gesprekken met beide 
organisatoren plaatsgevonden en is er voor 2014 een oplossing gevonden door de evenementen 
geheel dan wel gedeeltelijk te verplaatsen naar de Wipwei. Deze verplaatsing heeft echter de nodige 
consequenties.  
 

Doel   
De raad te informeren over de consequenties voor beide evenementen die de openlegging van de 
Molenbeek op het Kadeplein en de reconstructie ervan in ieder geval voor dit jaar met zich 
meebrengen. 
 

Informatie   
Beide evenementen hebben aangegeven dat zij het noodzakelijk achten om hun evenement voor in  
ieder geval 2014 gedeeltelijk dan wel geheel te verplaatsen naar een andere locatie die zo dicht 
mogelijk in de buurt van het Kadeplein is. Aangezien in het verleden de Wipwei ook al dienst deed als 
evenemententerrein hebben beide organisaties aan de gemeente gevraagd om de Wipwei voor in ieder 
geval 2014 zo in te richten dat beide evenementen ook op de Wipwei kunnen plaatsvinden. De 
Stichting Draai van de Kaai heeft hier inmiddels een vergunningaanvraag voor ingediend. 
 
Om zowel de Draai van de Kaai als de Kermis op de Wipwei te kunnen plaatsen is het noodzakelijk dat 
er nu een vijftal bomen (de grote wilg meer centraal gelegen op de Wipwei als een viertal bomen aan 
de Turfberg) worden gerooid. Deze bomen staan niet op de bomenlijst. Deze week is ook vastgesteld  
dat er geen vogels in deze bomen broeden. Derhalve worden maandag 19 mei deze bomen gerooid. 
Langer hiermee wachten is niet verantwoord als we het mogelijk willen maken dat beide evenementen 
op de Wipwei plaats kunnen vinden.  
 
De indruk kan ontstaan dat er bomen gerooid moeten worden om het mogelijk te maken dat beide 
evenementen op deze locatie doorgang kunnen vinden. Maar het rooien van deze bomen is op termijn 
zowiezo noodzakelijk als we beginnen met de herontwikkeling van de Wipwei. Het is dus alleen een 
verschuiving in de tijd. 
 
De Stichting Draai van de Kaai zal de communicatie verzorgen richting de inwoners van de Pater 
Damiaanstraat. In deze communicatie leggen zij uit wat de nut en noodzaak is van het rooien van de 
betreffende bomen en geven zij een toelichting op het programma van de Draai van de Kaai, zoals dat 
ook in de vergunningaanvrage is vastgelegd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Vervolg (procedure)   
Maandag 19 mei worden de bomen gerooid.  
De bewoners van de Pater Damiaanstraat worden door de Stichting Draai van de Kaai op de hoogte 
gebracht van hun vergunningaanvraag voor het organiseren van de Draai van de Kaai op de Wipwei. 
Hierin gaat de Stichting Draai van de Kaai zowel in op het programma dat zij voornemens zijn te 
houden als op nut en noodzaak van het rooien van de 5 bomen. 
 

Afsluiting en ondertekening   
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
Namens dezen, 
De wethouder voor Ruimtelijke Ontwikkeling 
 
 
Toine Theunis 


