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Gemeente

oosendaal Raadsmededeling

Nr %Datum: 12 mei2016
Van: het college van burgemeester en wethouders

Aan: de raad van de gemeente Roosendaal

Kopie aan: lJssen,

Ondenrverpr Organische ontwikkeling Oostel ijke Havendijk e.o

Bijlage:

lnleiding en doel
ln de raadsvergadering van december heeft u het ruimtelijk raamwerk
stadsoevers vastgesteld. Op 21 april heeft u besloten tot de aankoop
van twee kavels aan de Oostelijke Havendijk. ln het vervolg op deze
beide besluiten hebben wij in onze collegevergadering van 10 mei
hebben wij voor de Oostelijke Havendijk en omgeving een "startbeeld"
vastgesteld. Hierin hebben we onze eerste ideeën met betrekking tot
de ontwikkeling van dit gebied vastgelegd. Graag informeren wij u over
de inhoud van ons besluit en de vervolgstappen.

lnformatie
We hebben het startbeeld vastgesteld, omdat dit gebied een
belangrijke schakel gaat vormen tussen station, Stadsoevers en de
binnenstad. Het succes van die gebieden wordt voor een belangrijk
deel beïnvloed door een goede invulling van de zone tussen spoor en
Vliet. We hebben het nadrukkelijk als "startbeeld" vastgesteld, omdat
we de definitieve invulling graag laten meebewegen met
ontwikkelingen in de praktijk, en omdat we ondernemers, onderwijs en
bewoners die bij het gebied betrokken zijn willen uitnodigen hun
inbreng te leveren bij de ontwikkeling van het gebied. Omdat we meebewegen met het tempo van de
markt, valt niet te voorspellen of het gebied heel snel of juist geleidelijk zal worden ontwikkeld. Het
startbeeld vormt een eerste stap in de organische ontwikkeling die wijvoor ogen hebben.

Het startbeeld heeft twee hoofddoelen:
1) Deze globale richting biedt een basis om samen met ondernemers en inwoners de plannen

verder te ontwikkelen. Lopende ontwikkelingen hoeven daar niet op te wachten, maar geven
juist mede vorm aan de verdere ontwikkeling van de plannen voor het gebied.

2) Het biedt een kader voor tijdelijke activiteiten. Tijdelijke activiteiten zijn bedoeld om meer leven
in het gebied te krijgen, het imago ervan te versterken, en het aantrekkelijker te maken om

naar het gebied te komen of er te zijn.
Daarnaast houden we de optie open,
dat succesvolle tijdelijke activiteiten
kunnen doorgroeien naar goede
definitieve invullingen.

i iGemengdwoon/werk

m åËf,[iieb*d'hose
dicht stedelijk woon/
werk/verblijf

I Onderwijs/werk/verblUf

Q r"rne"bied innovitapark

\ uitrt.""lgebierJ l-park

] Activiteiten & events

$ 
n"b'tdt"ntt""

Stadsoevers oostelilke
Flavendlk en

lnnovaüaf ondcruijc,
ondÉraârñqirr¡foncfi.
srüvlþiten

' Stedelijk
Aangenaam



Vervolg (proce{ure) ;

Wij werkén het stårtbeeld samen met betrokken partijen verder uit. Daarbij willen we ook uw raad graag

beirekken. Graag nodigen wij u uit voor een themabijeenkomst hierover eind juni/begin juli. De

uitnod igi ng hiervoor wordt bin nenkort verstu urd.

Ondertussen liggen de ontwikkelingen niet stil. Wij gaan samen met ondernemers na op welke wiize zii
een goede tijdélijke invulling aan bedrijfspanden kunnen geven. Daarbij willen we, aansluitend op het

lnnovitapark-concept, nagaan op welke wijze we een "broedplaats" kunnen bieden aan bedrijven rond

het thema gezondheid, (technologische) innovatie en zorg. ldealiter gaat het dan om een mix van

bestaande bedrijven die willen doorgroeien, starters en stage/incubator-plaatsen.

Tegelijk blijven we alert op nieuwe kansen die een goede definitieve invulling aan kavels kunnen
geven.

De communicatie stemmen we af op de communicatie van Stadsoevers. lnmiddels hebben we een

eerste "positioneringssessie" met ondernemers, onderwijs en bewoners achter de rug. De uitwerking
hiervan leidt tot een binnenkort vast te stellen communicatie-aanpak. Een onderdeel daarvan zal ziin,
dat wij geTnteresseerden uitnodigen om tijdelijke activiteiten in het gebied te ontwikkelen, die bijdragen

aan de versterking van de verblijfskwaliteit en daarmee aan het imago van Stadsoevers.

De kosten op korte termijn worden gedekt uit de grondexploitatie Stadsoevers en (voor lnnovitapark)

het budget Economisch Actieplan. Op dit moment is geen aanvullend budget nodig.

ln de loop van 2016 werken we de vervolgstappen verder uit. Dan geven we ook inzicht in de

meerjarenramingen voor kosten en opbrengsten en gaan we in op co-financiering en eventuele
subsidies vanuit BOM, provincie, Rijk en/of Europa.

Afsluiting
Wijvertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geÏnformeerd

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

Namens dezen,
De wethouder voor Ruimtelijke Ontwikkeling,

Toine ïheunis


