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Onderwerp Verbouwi n gswerkzaamheden Stationsgebouw

Betreft het een raadsvoorstet/raadsmededeting

in de cyctus?

Nee

Beteidsterrein Monumenten

Portefeuittehouder wethouder Theunis

Schriftelijke vraag

Het is ons opgevallen dat er al enige tijd verbouwingswerkzaamheden plaatsvinden in het
Stationsgebouw. Dit is het geval in de gang aan de voorkant van het gebouw: zie de bijgevoegde
foto. Een gedeelte dat helaas al enige tijd niet meer toegankelijk is voor het publiek, maar waarin
zich diverse fraaie authentieke elementen bevinden.

Ook is ons opgevallen dat de grote ruimte die zich achter deze gang bevindt, de ruimte waarin
voorheen een stationsrestauratie gesitueerd was, nu leeg is terwijl deze eerder werd gebruikt voor
opslag. Op de ramen zijn posters geplakt van een vastgoedverhuurbedrijf.

Bekend is dat het Stationsgebouw een bijzonder, beschermenswaardig en monumentaal pand is en

een prominente plaats heeft in de Roosendaalse geschiedenis.

Wij hebben híerover de volgende vragen:
L. ln hoeverre is de portefeuillehouder op de hoogte van de verbouwingswerkzaamheden die

op dit moment gaande zijn in het Stationsgebouw?.
2. Het tegengaan van de leegstand in het Stationsgebouw is een veel gehoorde wens. ls de

portefeuillehouder daar op dit moment actief mee bezig, en zo ja: op welke manier?
3. Zijn de huidige verbouwingswerkzaamheden een voorbode van een nieuwe invulling voor

het betreffende gedeelte van het Stationsgebouw, en zo ja: welke?
4. Het Stationsgebouw is een Rijksmonument. Op grond van de Erfgoedwet is het verboden om

een rijksmonument te beschadigen. Hoe ziet de portefeuillehouder erop toe dat dit niet zal

gebeuren in het Stationsgebouw?
5. Zou de portefeuillehouder vraag 4 ook kunnen beantwoorden in relatie tot de toe te juichen

plannen om het gedeelte van het Stationsgebouw waarin voorheen een bloemenwinkel was
gevestigd om te vormen tot een vegan koffiebar?

Namens

CDA, Sebastiaan Hamans

Roosendaalse Lijst, Yvonne de Beer
D66, Harm Emmen
VLP, Jos Heeren
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Wij beantwoorden deze vragen als volgt:

L. Team WH houdt regulier toezicht op vergunde act¡viteiten alsmede uitvoeren activiteiten
zonder Omgevingsvergunning. Werkzaamheden volgens de activiteit bouwen vinden
momenteel plaats in de hal aan de voorzijde t.b.v. bereikbaar maken diverse ruimten e.e.a.
gebaseerd op en conform Omgevingsvergunning 2012WB0750 alsmede werkzaamheden als
gevolg van verwijderen asbest volgens Melding 20L8W801-73. Deze werkzaamheden zijn
verder gegaan dan met de Melding Slopen zijn gevraagd. Er is een houten begane
grondvloer geheel verwijderd en wordt vervangen door een betonnen systeemvloer. Deze
werkzaamheden zijn stilgelegd en aansluitend op basis van een Vooroverleg (geregistreerd

onder 2O19WBOI-53)getoeist aan geldende regels en beleid en akkoord bevonden. Volgens
opgave van de gemachtigde van de aanvrager mag een formele aanvraag verwacht worden
half maart 20L9. De werkzaamheden voornoemd liggen stil tot dat de Omgevingsvergunning
is verleend.

2. Transformatie van het stationsgebouw heeft onze aandacht. Gemeente en gebouweigenaar
NS Vastgoed hebben hierover in het afgelopen half jaar diverse verkennende gesprekken
gevoerd.

3. Nee. Deze werkzaamheden zijn er op gericht om het huidige functioneren van het station te
verbeteren.

4. Team WH houdt regulier toezicht op vergunde activiteiten alsmede uitvoeren activiteiten
zonder Omgevingsvergu n n ing.

5. Bij ons is niet bekend welke werkzaamheden er in de ruimte van de bloemenwinkel gaan
gebeuren en of dit vergunnings-plichtig of vergunningsvrij.is. NS Stations is verhuurder van
deze ruimten.

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders,

Toine Theunis
Wethouder Monumentenbeleid




