
Intentieovereenkomst

 inzake het upgraden en veraangenamen van station Roosendaal tussen 
de gemeente Roosendaal, Dansplein  en NS Stations.

De gemeente Roosendaal, Dansplein  en NS Stations beseffen dat een goed 
functionerend station Roosendaal als spil in de regio van belang is voor een 
excellent leef- en vestigingsklimaat, dat de kwaliteit van wonen en leven 
verhoogt en de stad een sterk economisch profiel verleent.

De afgelopen jaren is de buitenzijde van het station gerenoveerd en de komende 
maanden vindt renovatie plaats van de perronkappen. 
Partijen hebben de intentie de leegstand in het historisch interessantste gedeelte 
van het stationsgebouw op te lossen en van het stationsgebouw het 
danscentrum van de stad te maken, waardoor het stationsgebouw en haar 
omgeving  aanzienlijk zullen verlevendigen. 
Daarnaast biedt de concentratie van dansscholen onder de paraplu van 
Dansplein, wanneer deze gebruik maakt van het stationsgebouw en wordt 
ondersteund door gastvrije en kwalitatief hoogstaande horeca, een niet te 
missen kans: door de aantrekkingskracht voor dansers en dansliefhebbers kan 
Roosendaal de dansstad van de regio worden en tegelijkertijd wordt de entree tot 
de binnenstad voor treinreizigers veel aantrekkelijker. 

Iedere partij werkt vanuit haar eigen bevoegdheden en ambities aan het creëren 
van een win-win situatie met als doel een sluitende businesscase op te stellen en 
indien deze kansrijk blijkt vervolgens aan het realiseren van de planvorming.

Dansplein en NS Stations  spreken af dat zij gezamenlijk – en in samenspraak 
met de Provincie Brabant – binnen een half jaar na ondertekening van deze 
Intentieovereenkomst een businesscase uitwerken aangaande de mogelijkheid 
om het Dansplein en een horeca formule in het stationsgebouw Roosendaal te 
huisvesten, waarbij de gemeente Roosendaal vanuit haar wettelijke taken en 
bevoegdheden beide partijen ondersteunt. In de businesscase zullen alle 
benodigde aspecten worden uitgewerkt.

Eventuele andere partijen, die de doelstelling versterken, kunnen aansluiten bij 
de Intentieovereenkomst.
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