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Níederer
Overige betrokken portefeuillehouder(s)

De fractie heeft de volgende vragen

was een feestjaar met aaneengesloten prachtige festiviteiten met een aantal hoogtepunten
zoals het theaterstuk "Kijk ons...Roosendaal" op de Markt en het muzikale slotstuk in de
schouwburg. Het maakte een ongekend aantal positieve reacties los bij onze inwoners en
heel veel mensen spraken hun trots uit over hun stad.

De WD zou graag jaarlijks of tweejaarlijks de datum 5 november, als zijnde de geboortedag
van Roosendaal, willen vieren in welke vorm dan ook. Veel zaken hebben wij goed voor
elkaar in Roosendaal. Daarnaast zou historisch zelfbesef en een mooie culturele traditie de
stad alleen maar goed doen en nog meer verbinden.

De portefeuillehouder heeft in de beantwoording van de vragen begin oktober 2018
aangegeven hier zeker positief tegenover te staan maar eerst het feest te willen evalueren
met de Stichting. Naar verluidt heeft deze evaluatie begin februari plaatsgevonden.

De WD heeft derhalve de volgende vragen:
1. Heeft u al een definitief standpunt ingenomen over een jaarlijks of tweejaarlijkse viering
van de geboortedag van Roosendaal op 5 november?
2. ls, zoals u aangaf, een en ander reeds bezien in het kader van het nieuwe
Citymarketingbeleid?
3. Heeft u hierbij het comité 'Herdenken en Vieren' betrokken?
4. Net als de WD-fractie onderschreef u het belang om deze verbondenheid te borgen en
uit bouwen in onze stad. Bent u deze mening nog steeds toegedaan en bereid om deze
uitgelezen kans gestalte te geven?
5. Kunt u de evaluatie RoosendaalT51jaar delen met de raad?

Namens de fractie van WD,
Kees Verstraten



Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1 tot en met 4

Ons college onderschrijft als vanzelfsprekend het belang van verbondenheid in de
stad. Dit willen wij graag borgen en uitbouwen.

Uit contact met het Bureau Citymarketing is gebleken, dat momenteel
voorbereidingen getroffen worden om vanaf volgend jaar een jaarlijks terugkerende
Citymarketing activiteiUster evenement te ontwikkelen met als uitgangspunVthema
'de RoosiRoosendaal'. Dit om o.a. die verbondenheid en trots te borgen en verder te
ontwikkelen en daarnaast Roosendaal te promoten.

Het Citymarketingbureau is trekker van dit initiatief. Het bureau doet dit in
samenwerking met vele verschillende betrokken partijen uit de stad. De leiding van
het bureau heeft aangegeven hierover ook met het comité 'Herdenken en Vieren' in
contact te treden.

Het uitgangspunt van het Bureau Citymarketing is primair niet het jaarlijks vieren van
de verjaardag van Roosendaal, maar veel meer het accent te leggen op de
verbondenheid en de promotie van Roosendaal. Een visie die wij onderschrijven en

daarom het Bureau Citymarketing vanuit zijn expertise ook de gelegenheid willen
geven om dit verder uit te werken.
Daarbij zal uiteraard ook worden gekeken naar een geschikte datum in het jaar.

Wat daarnaast op 5 november wél denkbaar is, is dat jaarlijks op de verjaardag van
Roosendaal bijvoorbeeld een bloemetje o.i.d. wordt gelegd bij D'Ouwe Sok in het
Emile van Loonpark.
Zo blijft dit 750-jarig kunstwerk voortdurend onder de aandacht van onze inwoners.

5. De evaluatie is inmiddels naar u toegestuurd

Met vrie ijke groet,

men college van Burgemeester en wethouders,

Mr. .L. Niederer,
burgemeester


