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De fractie heeft de volgende vragen:

Aanstaande donderdag spreekt de commissie van de gemeenteraad over de brief van de Commissie 
Binnenstad en over de vragen en antwoorden inzake citymarketing. Ter voorbereiding op deze 
commissie heeft de PvdA de volgende vragen over deze onderwerpen, waarbij wij aantekenen dat die 
vragen ook meegenomen kunnen worden in een mondelinge beantwoording door de 
portefeuillehouder bij de behandeling van beide onderwerpen in de commissievergadering.

1. Met betrekking tot het Designer Outlet Roosendaal is altijd gesproken over synergie met de 
binnenstad. We lezen daarover niets terug in de rapportage. Hoe is uw indruk van de effecten 
van deze synergie? Hoe kan dit zich verbeteren en effectiever worden? Is een symbolische 
maar ook een fysieke verbinding gewenst? Eerder is het idee geopperd om te komen tot een 
kabelbaanverbinding tussen Designer Outlet Roosendaal en de binnenstad. Hoe ver staat het 
daarmee en hoe actief is de gemeente daarmee?

2. Diverse partijen zijn actief in de binnenstad met ondersteuning vanuit de gemeente. Hoe loopt 
dit? Hoe komen wij tot een binnenstadorganisatie met een eenduidige uitstraling?

3. Wordt de werking van de huidige Centrumring gevolgd en geëvalueerd?
4. De Roos van Roosendaal! Op de televisietoren dan wel op de Philips-toren. De zichtbare Roos 

van Roosendaal als het ultieme marketinginstrument. Door de gemeente omarmd. Hoe ver zijn 
we verwijderd van het moment dat deze roos zichtbaar over de stad gaat schijnen?

Dank voor de beantwoording van deze vragen. Zodat een debat kan plaatsvinden. Om met elkaar 
Roosendaal te verbeteren. Positief en constructief!

Namens de fractie van PvdA, 
Paul Klaver



Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. De samenwerking gericht op synergie is nog steeds actueel. De betrokken partijen (Designer 
Outlet Roosendaal en Citymarketingbureau (CMB), samen met VVV en binnenstad) zijn daar 
continue mee bezig. Het idee van de kabelbaan is een particulier initiatief en vraagt forse 
investeringen, daarvoor zijn in eerste instantie ondernemers aan zet. Andere partijen 
onderzoeken aantrekkelijke alternatieve verbindingsmogelijkheden zoals leenfietsen en 
aantrekkelijke “treintjes”/bussen.

2. In de binnenstad zijn de krachten gebundeld in een overkoepelende binnenstadsorganisatie. 
Deze organisatie heeft eigen op de binnenstad gerichte taken en projecten. Voor specifieke en 
binnenstadsoverstijgende aangelegenheden zoals marketing doet men een beroep op het 
CMB.

3. De werking van de centrum wordt continue gevolgd, daarbij er is voortdurend overleg met alle 
betrokkenen.

4. Een zichtbare Roos van Roosendaal op de Philips-toren als marketinginstrument zal 
onderzocht worden door het CMB. Een concrete datum hiervoor zal opgenomen worden in het 
jaarplan 2020 CMB dat in ontwikkeling is.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders,

Cees Lok 


