
RAADSVRAAG cf. art. 39 RvO    

 

Aan de voorzitter van de Raad van Roosendaal   

 

Betreft Raadsvragen cf. art. 39. RvO   

Steller vragen: Gerard van Zalinge  

Onderwerp:  Parkeren bij de Suite      Datum: 19-12-2018 

 

Geachte voorzitter, 

De Suite (voorheen muziekschool, nu Huis van Cultuur) is destijds gebouwd om muziekonderwijs een 
oefenruimte te bieden met een juiste akoestiek. Inmiddels maken ook verenigingen gebruik van het 
gebouw, van ‘t Statiefje tot de muziekvereniging. De exploitatie van het gebouw zou door deze 
verenigingen en eventuele muziekdocenten moeten worden opgebracht. Tot aan vandaag is het 
gehele rendement nog niet optimaal. De beschikbare ruimte is vooral in de avonden en soms in het 
weekend in gebruik. 
 
Om het gebruik van het gebouw, gelegen in het centrum, ook aantrekkelijk te maken voor de overige 
uren (door bijvoorbeeld senioren, kinderen of studenten), zou de VLP het college willen meegeven 
dat wellicht een (deel van de) oplossing gevonden kan worden gevonden door het parkeren voor de 
gebruikers van het Huis van Cultuur kosteloos te maken.  
 
Het betaald parkeren nu betekent dat gebruikers van het Huis van Cultuur jaarlijks zo’n € 150 tot  
€ 200 euro aan extra kosten maken, bovenop het lesgeld dat zij hebben betaald. Dat is niet erg 
aantrekkelijk voor bezoekers/cursisten. Uit navraag blijkt dat de opbrengsten van het parkeerterrein 
afgelopen jaar € 17.519,30 was. De bezettingsgraad op de piekmomenten was slechts 58%.  
 
Daarnaast verwacht de VLP dat met de steeds compacter wordende Binnenstad de betaald- 
parkeerzone rondom die compacte Binnenstad ook compacter kan worden. Zeker nu we er van uit 
mogen gaan dat  bezoekers worden gestimuleerd om hun auto in de parkeergarages te parkeren. 
Daarmee zou het legitiem zijn om deze parkeerplaats buiten die compacte binnenstad opnieuw 
tegen het licht te houden. 
 
 
Hierover hebben we dan ook de navolgende vragen: 
 

1. Bent u het met de VLP eens dat de bezettingsgraad van het Huis van Cultuur kan worden 
verbeterd, met name overdag? Zo ja, welke ideeën heeft u daar zelf bij?  

2. Wat is de begrootte opbrengst voor dit parkeerterrein voor 2019? 
3. Kan het toevoegen van deze parkeerplaatsen voor het Huis van Cultuur, volgens u bijdragen 

aan een hogere bezetting van het gebouw? 
4. Bent u bereid om samen met de huidige reguliere gebruikers van het Huis van Cultuur te 

overleggen over het parkeerregime? Zo ja, op welke termijn? 



5. Bent u bereid te onderzoeken of dit parkeerterrein nog wel opgenomen moet worden in het 
overloopgebied binnen het betaald parkeren, gezien de ontwikkelingen in de nieuwe 
compacte Binnenstad? Zo ja, kunt u ons hiervan op de hoogte brengen?  

6. Bent u bereid de mogelijkheden te onderzoeken om een deel van het parkeerterrein te 
bestemmen voor gebruikers van het Huis van Cultuur? Zo ja, kunt u ons hiervan op de hoogte 
brengen? 

 

Namens de fractie van de VLP, 

 

Gerard van Zalinge 

 

 
 
 


