
 

Schriftelijke vraag 

VVD 

      

Datum 17 juni 2019 
Onderwerp Vervolgvragen Geboortedag van 

Roosendaal en evaluatie 750 jaar 
Portefeuillehouder Burgemeester mr. J.M.L. (Jacques) 

Niederer 
Overige betrokken portefeuillehouder(s)  
 

 
De fractie heeft de volgende vragen: 

 

Wij hebben kennis genomen van uw antwoorden op onze gestelde vragen betreffende de 

geboortedag van Roosendaal op 5 november (vragen oktober 2018 en april 2019). 

U heeft aangegeven het net als wij vanzelfsprekend te vinden de verbondenheid van 

afgelopen jaar i.v.m. Roosendaal 750 jaar te willen borgen en uitbouwen. U heeft hierover 

met het Bureau Citymarketing contact gehad en zij zijn op dit moment bezig met de 

ontwikkeling van een jaarlijks terugkerende citymarketing activiteit met als thema “de 

Roos/Roosendaal”. Met vele partijen in de stad gaan ze dit initiëren. Wij zijn nieuwsgierig en 

hopen straks op mooie activiteiten. Het is niet specifiek gekoppeld aan 5 november. Wat de 

VVD betreft hoeft dat ook niet per se en kan het jaarlijks vieren van de verjaardag van 

Roosendaal hier gewoon naast komen te staan en op simpele wijze ingevuld worden zonder 

enorm veel kosten te maken, maar met wel een mooie exposure. 

Zelf hebben wij hier zeker ideeën over maar we zijn net als het college nu eenmaal geen 

professionele marketeers. We hebben niet voor niets in Roosendaal het Bureau 

Citymarketing opgericht. De VVD zou het betreuren deze open kans voorbij te laten gaan. Je 

kunt 5 november als geboortedag zelfs zo invullen dat het niet alleen een interne 

Roosendaalse aangelegenheid is maar ook buiten de regio opvalt. Met dank aan de door 

het college reeds verrichte inspanningen zouden wij het op prijs stellen hier een vervolg te 

initiëren en daarom hebben wij de volgende vragen. 

 

 

1. In hoeverre bent u bereid het Bureau Citymarketing de vraag voor te leggen om ideeën 

te bedenken/vermarkten over hoe je 5 november als geboorte- en feestdag van 

Roosendaal terug kunt laten keren? 

2. Zo ja, bent u dan bereid hen hier een klein budget voor te geven? 

 

Namens de fractie van VVD,  

Kees Verstraten 

 



 

 

Wij beantwoorden de vraag als volgt: 

1. Wij hebben uw vraag voorgelegd aan het Bureau Citymarketing. 

2. Afhankelijk van de ideeën/voorstellen van het Bureau Citymarketing zullen we bekijken 

of het binnen het bestaande budget voor 'Herdenken en Vieren' kan worden 

uitgevoerd. Wij zullen u daarover te zijner tijd nader informeren. 

 


