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Schriftelijke vraag

De fractie van de VLP is benieuwd naar de laatste stand van zaken met betrekking tot de realisatie

van het cultuurhuis aan Bovendonk LL1". Er zijn hierover al informatiesessies geweest, ook is er een

kwartiermaker aangesteld. Verder is het tot nu toe stil gebleven.

De VLP-fractie heeft de volgende vragen:

7. Naar verluidt moeten de verenigingen (o.a. de heemkunde kring) per l juli 20L9 uit Mariadal

weg zijn. Klopt dit?
a. Zo ja, wat is de reden dat ze eruit moeten en indien een nieuwe tijdelijke huurder de reden

daarvan is, wie is deze nieuwe huurder?
b. Zo nee, per wanneer moeten ze dan wel officieel uit Mariadal weg zijn en is aansluitende

huisvesting dan ook gewaarborgd?
c. Kunt u garanderen dat deze verenigingen niet tijdelijk zonder onderdak zullen zitten en

waaruit bestaat deze garantie?
2. ls het cultuurhuís Bovendonk L11 al in ontwikkeling gebracht of is het nog onzeker of dit het

nieuwe onderkomen gaat worden voor verenigingen?
3. Wat worden de verwachte totale jaarlijkse lasten van het pand en hoeveel moet er worden

opgebracht door de verenigingen?
4. Hoeveel verenigingen hebben al een huurovereenkomst getekend?

5. Wij hebben vernomen dat wanneer Bovendonk 115 uiterlijk in 202L of 2022 wordt teruggegeven

aan de Gemeente (conform de overeenkomst met OMO) er later pas voor het gebied

ontwikkelplannen concreet zullen zijn. lndien Bovendonk lLL daadwerkelijk de verenigingen
gaat huisvesten, tot welk jaar is deze huisvesting dan gegarandeerd?

Alvast bedankt voor uw antwoorden

Namens de fractie van de VLP,

Gerard van Zalinge
Arwen van Gestel



Wij beantwoorden deze vragen als volgt:

1. Naar verluidt moeten de verenigingen (o.a. de heemkunde kring) per L juli 2019 uit Mariadal
weg zijn. Klopt dit?
a. Zo ja, wat is de reden dat ze eruit moeten en indien een nieuwe tijdelijke huurder de reden

daarvan is, wie is deze nieuwe huurder?
b. Zo nee, per wanneer moeten ze dan wel officieel uit Mariadal weg zijn en is aansluitende

huisvesting dan ook gewaarborgd?

Ja, wij hebben von de provincie (eigenoar) en huurders gehoord dat ze uiterlijk per l juli 2019 het
klooster Mariadol moeten verlaten. Dit omdat er tussen de provincie Noord-Brabont, de BVR

Groep en de Gemeente Roosendaal afspraken zijn gemaokt over de (ver)koop en herontwikkeling
van het pand. De nieuwe, tijdelijke, gebruiker is de Gemeente Roosendaol.

c. Kunt u garanderen dat deze verenigingen niet tijdelijk zonder onderdak zullen zitten en
waaruit bestaat deze garantie?

Nee, de gemeente heeft een alternotief geboden in de vorm van Bovendonk 777. Hierover zij we
momenteelvolop in gesprek. Het is oan de culturele organisaties om te besluiten of ze hiervon
gebruik willen maken en of ze gezamenlijk en tijdig tot goede afsproken kunnen komen. Enkele

huurders hebben ol aongegeven ook andere olternotieven te overwegen.

2. ls het cultuurhuis Bovendonk 1LL al in ontwikkeling gebracht of is het nog onzeker of dit het
nieuwe onderkomen gaat worden voor verenigingen?

Bovendonk 171 is beschikbaor voor de culturele organisoties. De culturele orgønisoties hebben
een bestuur gevormd voor het exploiteren van Bovendonk 717. Met dit bestuur is de gemeente in
gesprek over mogelijke aanpossingen die nog aon Bovendonk LLL gedaon moeten worden. De

eerste werkzaomheden aon het gebouw zijn gestort, dit betreft werkzoomheden die te ollen tijde
moeten gebeuren (herstel gestolen lood van het dak bijvoorbeeld)

3. Wat worden de verwachte totale jaarlijkse lasten van het pand en hoeveel moet er worden
opgebracht door de verenigingen?

Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de jaorlijkse lasten gaan bedragen. Er worden nog
oanpassingen aan de Bovendonk 11L uitgevoerd die de een effect zullen hebben op de jaarlijkse
losten. Doarnaost is het de vraag of de culturele verenigingen het pand in zijn geheel zullen
betrekken of dat er een groeiscenarío wordt vostgesteld waarbij een deel vqn het pand nog niet
in gebruik genomen wordt. Het uitgangspunt is dat de culturele verenigingen de jaorlijkse losten
opbrengen.

4. Hoeveel verenigingen hebben al een huurovereenkomst getekend?

Er zijn geen huurovereenkomsten getekend. De gemeente zal uiteindelijk ook geen

huurovereenkomsten met de culturele verenigingen aongaon moar met het bestuur von de

stichting die door de culturele verenigingen is gevormd.

5. Wij hebben vernomen dat wanneer Bovendonk 115 uiterlijk in 2027 of 2022 wordt teruggegeven
aan de Gemeente (conform de overeenkomst met OMO) er later pas voor het gebied

ontwikkelplannen concreet zullen zijn. lndien Bovendonk 111 daadwerkelijk de verenigingen
gaat huisvesten, tot welk jaar is deze huisvesting dan gegarandeerd?



Er zijn geen plannen voor de ontwikkeling von het gebied rond Bovendonk 777. Dat betekent dot
de culturele verenigingen er minimaal 5 jaor gevestigd zullen zijn. De gemeente heeft de culturele
verenigingen toegezegd dot Bovendonk 777 voor culturele verenigingen die zich hier gaon

vestigen een duurzome huisvestingsoplossing is. Dat betekent dot als er ol sprake zou zijn von
een mogelijke herhuisvesting de gemeente voor een passende oplossing zol zorgdrogen.

Met vriendel ij ke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders,

Toine Theunis,
Wethouder cultuur.




