
  
 

 

 

Raadsmededeling 
 

Datum: Dinsdag 9 december 2014 Nr. mededeling:                                                                    

Van: Het college van Burgemeester en Wethouders 

Aan: De raad van de gemeente Roosendaal 

Kopie aan:  

Onderwerp: Stadskantoor / Binnenstad 

Bijlage: Geen  

 
Inleiding 
Het college van burgemeester en wethouders heeft hedenochtend besloten dat het voornemen is om 
uiterlijk per 1 januari 2018 op Stadserf 1 ruimte te geven aan de ontwikkeling Kloosterstraat/Stadserf 
zoals geschetst in het rapport ‘Roosendaal, gezonde stad’. Hiervoor worden er voor 31 maart 2015 
alternatieve locaties voor de huidige huisvesting van bestuur en ambtelijke organisatie in beeld 
gebracht.  
 
De uitgangspunten bij de zoektocht naar herhuisvesting zijn: 

- In of nabij de binnenstad 
- Geen nieuwbouw  
- Voorkeur gaat uit naar gemeentelijk vastgoed 
- Krediet renovatie stadskantoor is taakstellend 

 

Verder wordt de verdere planontwikkeling met betrekking tot Mariadal / Kloosterstraat voor 1 juni 2015 

nader uitgewerkt. 

 
Doel 
In het rapport ‘Roosendaal, gezonde stad’ wordt het toegankelijk maken van de kloostertuin als 
wensbeeld geschetst. Het besluit over de toekomst van het stadskantoor en de planontwikkeling met 
betrekking tot Mariadal biedt de mogelijkheid om een aantal noodzakelijke vernieuwingen die zijn 
opgenomen in het genoemde rapport te realiseren. 
 
Informatie:  
Het besluit om het huidige Stadskantoor uiterlijk 1-1-2018 te hebben verlaten, zonder dat reeds is 
besloten over de nieuwe invulling van het vrijkomende terrein en een gedetailleerde uitwerking van de 
toekomstige huisvesting, is noodzakelijk om ontwikkelkracht te tonen aan de externe stakeholders 
 
Het stadskantoor vormt een fysieke belemmering om het klooster en de tuin van Mariadal te betrekken 
bij de binnenstad. Sloop van het stadskantoor is noodzakelijk om tot gebiedsontwikkeling te komen die 
een meerwaarde biedt voor de binnenstad. Hiermee wordt de beoogde ontwikkeling zoals geschetst in 
het rapport ‘Roosendaal, gezonde stad” mogelijk gemaakt. Voor 31 maart 2015 zijn scenario’s voor de 
herhuisvesting van bestuur en ambtelijke organisatie in beeld. Diverse mogelijkheden worden 
onderzocht, zoals het voormalig belastingkantoor, het gebouw van sociale zaken in de Dunantstraat, 
het EKP-gebouw (voormalig postdistributiecentrum), Parrotia en mogelijke andere locaties. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 

 


