
RAADSVRAAG cf. art. 39 RvO

Aan de voorzitter van de Raad van Roosendaal

Betreft Raadsvragen cf. art. 39. RvO

Steller vragen: René van Broekhoven

Onderwerp: Wat'beleef je in Roosendaal?' Datum:4-7-2076

Geachte voorzitter,

Een sterke positíonering van de gemeente Roosendaal draagt bij aan de aantrekkelíjkheid van de
gemeente voor bedríjfsinvesteringen en bezoekersbestedingen, en daarmee tot een grotere
werkgelegenheid. De Roosendaalse Lijst constateert dat Roosendaal achterblijft als het gaat om een
eenduidige en onderscheidende cítymarketíngstrategíe. Hierdoor laten de positionering en het merk
Roosendaal te wensen over. Met de kreet 'Beleef het in Roosendaal' wordt volgens de Roosendaalse
Líjst geen of onvoldoende recht gedaan aan de ídentiteit en de onderscheidende waarden van
Roosendaal en haar omliggende kernen. Het gebrek aan een scherpe en overkoepelende
citymarketingstrategie, leidt zoals we nu constateren tot afzonderlijke beleidsstukken en activiteiten
(zoals cultuurbeleíd, toeristísch beleid, economisch beleid, evenementenbeleid) zonder synergie en
kracht en daarmee tot een minder krachtig imago. Daarnaast is er sprake van versnippering in
promotie door Roosendaal eveneens te positioneren als zorgstad, spoorstad en log¡st¡eke hotspot.

Díverse gemeenten in Nederland waaronder Rotterdam, Eindhoven maar ook een kleínere gemeente
zoals Goes hebben duidelijke keuzes gemaakt ín citymarketing en met een sterk, zelfbewust merk
nationaal en internationaal succes bereikt. Zij richten zich niet enkel op bezoekers van de stad maar
ook op het bedríjfsleven en de eigen bewoners. Op deze wijze zijn er in deze gemeenten positieve
effecten op het gebied van economie en vítaliteit van deze gemeenten opgetreden.

De Roosendaalse Líjst maakt zích naar aanleiding van het bovenstaande zorgen en heeft de volgende
vragen.

1. ls het College van mening dat een goede citymarketíngstrategie meer is dan het promoten
van evenementen en activiteíten via een algemene slogan en zo ja, waarom, zo nee, waarom
niet?

2. Onderschrijft het College dat de positioneríng en citymarketingstrategie via 'Beleef het in
Roosendaal' niet onderscheidend genoeg ís om Roosendaal sterk te posítíoneren en níet
goed past bij de identiteit van Roosendaal en haar kernen en zo ja, waarom, zo nee, waarom
níet?

3. Onderschríjft het College dat de afzonderlijke actíviteiten en het bijbehorend beleid zoals
cultuur, economie, toerisme en evenementen weinig tot geen samenhang kennen in
positionering/imago en zo ja, waarom, zo nee, waarom niet?



4. Onderschrijft het College dat de promotie van Roosendaal te versnipperd is waardoor er
geen sprake is van een eenduidig sterk merk en zo ja waarom, zo nee, waarom niet?

5. Bent u bereid om de huidige citymarketingstrategie te evalueren en met deze informatie
samen met alle betrokken partners en specialisten op het gebied van citymarketing te
werken aan een nieuwe, uniforme en meer passende citymarketingstrategie om Roosendaal
werkelijk op de kaart te zetten en zo ja, waarom en zo nee, waarom niet?

6. lndien u het probleem onderschrijft, op welke termijn verwacht u dit te gaan doen?

Namens de fractie van de Roosendaalse Lijst,

René van Broekhoven
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Wij beantwoorden deze vragen als volgt

Wij hebben u reeds geÏnformeerd over de vertraagde beantwoording vanwege het zomerreces.
lnmiddels heeft u ook de motie "Citymarketing: Dit is Roosendaal" aangenomen. Over de aanpak van
deze motie zullen wij echter nog een voorstel voorleggen in het kader van de begrotingsbehandeling
2017.

Ja. Citymarketing is niet alleen promotie en ook meer dan een economisch instrument; het moet
ook bijdragen aan het imago, prettig wonen, veiligheid, recreatie, beleving van gebouwen, de
openbare ruimte, etc. Zoals gesteld in de voornoemde motie zien wijcitymarketing ook als een
belangrijk strategisch middel dat bijdraagt aan bedrijfsinvesteringen, bezoekersbestedingen en
daarmee werkgelegenheid.

Wij onderkennen dat de slogan "Beleef 't in Roosendaal" slechts ten dele aansluit bij het profiel

van Roosendaal. Zoals opgedragen in de motie "Citymarketing: Dit is Roosendaal" en de
bredere doelstelling van citymarketing zoals wijdie hierboven al hebben beschreven
onderschrijven wij het belang om nu samen met alle partijen een citymarketingstrategie te
ontwikkelen.

De marketing richtte zich tot op heden vooral tot "winkelen, uitgaan en evenementen".
Wij onderschrijven dat het op te stellen citymarketingplan een bredere scope heeft. Dit zal
worden vormgegeven met alle stakeholders.

Ja, er is zeker nog sprake van versnippering. Er zijn diverse organisaties die zich op onderdelen
bezig houden met promotie. ln het citymarketingplan zal hier ook nadrukkelijk naar worden
gekeken. ln de collectieve promotie van Roosendaal en de aankleding van de stad wordt "de
roos" als herkenbare huisstijl gehanteerd.

Ja, citymarketing had al onze aandacht en gesteund door de unaniem aangenomen motie
zullen wij u binnenkort een concreet voorstel voorleggen!

De aanpak voor een nieuwe citymarketingstrategie zal voor de behandeling van de
Programmabegroting 2017 aan uw raad worden voorgelegd.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en
De
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mr. J.M.L
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