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Edelachtbare dames en heren,

Van de heer Niehot en mevrouw Yvonne de Beer, lid van de gemeenteraad voor de fractie
Roosendaalse Lijst, ontvingen wij d.d. B mei 2015, de volgende vragen:

Bij raadsvragen van 14 maart 20L5 heeft de Roosendaalse lijst opmerking geplaatst bij de huidige
sluitingstijden van de horeca in Roosendaal en tevens aandacht gevraagd voor het verdwijnen van
festivals als het Daylight-festival en Dancetour. Reden voor onze vragen was de leefbaarheid van
onze mooie stad, met name ook voor jongeren. ln Roosendaal moet er voor jong en oud een
aanbod zijn van evenementen dat aansluit bij de doelgroep. Deze boodschap leeft blijkbaar, want
al bijna 1"200 burgers hebben de Facebooksite "lk wil tot 4:00 - of later - kunnen stappen in
Roosendaal" geliked.

ln de Roosendaalse Bode van 6 mei 2015 staat een artikel, waarin de organisatie van Dancetour
uitleg geeft over het verdwijnen van dit evenement uit onze gemeente. Volgens organisator Dirk
Malschaert zijn er meerdere redenen aan te geven waarom Dancetour uit Roosendaal vertrekt.
Zo werd Dancetour aan een eindtijd gehouden van 21.00 uur terwijl andere evenementen op
dezelfde locatie tot 23.00 uur doorgang mogen vinden. Ook blijkt dat de gemeente Roosendaal
een programmering van Dancetour op de Nieuwe Markt onbespreekbaar vindt, terwijl andere
steden er wel voor kiezen Dancetour midden in het centrum van de stad te programmeren.

Het lijkt er op dat de gemeente Roosendaal een uiterst conservatief beleid voert daar waar het
gaat om dit soort van evenementen voor jongeren.
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bladaanduiding

ons kenmerk

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft daarom de volgende vragen:

L. Heeft u kennis genomen van voornoemd artikel in de Roosendaalse Bode en zo ja, wat vindt u

van de strekking van het artikel?
2. Bent u met ons van mening dat het jammer ¡s dat Dancetour (maar ook het Daylightfestival)

Roosendaal heeft verlaten en zo ja, is dit voor u reden om uw beleid in deze nader te

beschouwen?

3. Waarom moet een evenement als Dancetour op de Wipwei haar poorten om 21.00 uur

sluiten terwijl de sluitingstijd voor de Draai 23.00 uur en voor de Kermis 0.00 uur is?

4. Welke objectieve redenen zijn er om een evenement als Dancetour niet op de Nieuwe Markt

te laten plaatsvinden?

5. Kunt u aangeven hoe zwaar u het belang van jongeren laat wegen ten opzichte van andere

factoren als bijvoorbeeld het risico op geluidsoverlast.

6. Moet de gemeente Roosendaal niet eenvoudigweg wat meer lef tonen en aansluiten bij de

belevingswereld van de jongeren om te voorkomen dat men hier wegtrekt en Roosendaal in

een nog rapper tempo vergrijst en zo ja waarom; zo nee waarom niet?

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1. Ja, wij hebben kennis genomen van het artikel. Wij betreuren het vertrek van Dancetour uit
Roosendaal.

2. Ja, met u betreuren wij het vertrek van deze twee evenementen. Beide evenementen zijn altijd
in goed overleg met de organisatoren tot stand gekomen. Zowel de organisatie van Dancetour
als Daylight hebben eigener beweging besloten het evenement niet langer niet langer in

Roosendaal te organiseren. Het huidige beleid voorziet erin om, rekening houdend met de
omgeving en de veiligheidsaspecten, zoveel als mogelijk tegemoet te komen aan de wensen
van de organisatoren.

3. De eindtijd van 21.00 uur is steeds in goed overleg met de organisatie van het evenement en
omwonenden tot stand gekomen.

4. De Nieuwe Markt is in het verleden niet als geschikte locatie beschouwd vanwege de
geluidsbelasting die het evenement ter plaatse met zich meebrengt in combinatie met de
situering van de (woon)bebouwing ten opzichte van de locatie.

5. Het college hecht waarde aan het houden van deze evenementen voor jongeren in

Roosendaal. ln goed overleg met de betreffende organisatoren is dan ook altijd gezocht naar
een geschikte locatie. Hetgeen in voorgaande jaren steeds gelukt is.

6. Zie antwoord vragen 2 en 5.

Hoogachtend
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
De secretaris, De burgemeester,

a. R.E.C. Kleijnen
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