


De fractie heeft de volgende vragen:

Zoals bekend is de fractie van het CDA Roosendaal elke eerste maandag van de maand ‘On 
Tour’! Zij  vergadert dan niet in het fractiehuis, maar in één van de buurthuizen die onze 
gemeente rijk is. Deze bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk: zo wordt het gehele jaar door het 
oor te luister gelegd en gaan wij constructief de dialoog aan met onze inwoners!

Afgelopen maandag 3 juni 2019 was de CDA-fractie in Wouw. Tijdens een goed bezochte 
bijeenkomst in  De Geerhoek kwam onder meer de verlichting op de Markt  in  Wouw ter 
sprake. Op deze historische plaats hebben sinds jaar en dag prachtige oude straatlantaarns 
van gietijzer gestaan. Recentelijk  is echter een deel van deze lantaarns vervangen door 
moderne aluminium lantaarnpalen.

Het resultaat is dat zowel de uitstraling als het historische karakter van de Markt in Wouw 
geweld is aangedaan. Dat is althans het gevoel van (een deel van) de inwoners van Wouw. 
Van de technici die de lantaarns kwamen vervangen, hebben deze inwoners vernomen dat 
de oude lantaarns niet zijn weggehaald omdat dit  noodzakelijk was maar puur omdat er 
ergens in gemeentelijk  beleid is vastgelegd dat  deze nu eenmaal eens in de zoveel tijd 
worden vervangen.

Wij begrijpen dat dit frustratie kan oproepen, zeker nu de Wouwse gemeenschap zich op 
vrijwillige  basis  inspant  om  het  historisch  lint  van  Wouw  vastgelegd  te  krijgen  in  het 
gemeentelijke beleid.

Wij hebben hierover de volgende vragen aan de portefeuillehouder:

1.      Kunt u toelichten om welke redenen een deel van de historische straatlantaarns aan 
de Markt in Wouw is vervangen?
2.      Kunt u bevestigen dat de oude lantaarns in technisch opzicht gerust hadden kunnen 
blijven staan, en waarom wel of niet?
3.      In hoeverre heeft u overwogen om de historische lantaarns te behouden, en op basis 
van welke afweging is dat niet gebeurd?
4.      Ziet u mogelijkheden om, eventueel na kaderstellend optreden van de gemeenteraad, 
de historische lantaarns terug te brengen op de Markt in Wouw, en waarom wel of niet?
5.      Kunt  u  uiteenzetten  op  welke  manieren  er  op  dit  moment  wordt  gewerkt  aan  het 
beleidsmatig verankeren van het historische karakter, in het bijzonder het historisch lint, van 
Wouw?

Namens de fractie van CDA, 
Sebastiaan Hamans

Wij beantwoorden de vraag als volgt:

Ad 1



Er zijn geen klassieke lantaarns verwijderd . De objecten waarover u vragen stelt zijn geen 
historische straatlantaarns, maar functionele armaturen die o.a. langs de markt in Wouw, 
maar ook in andere straten in wouw staan. We vervangen op basis van verlopen technische 
levensduur en/of wanneer geconstateerde gebreken ons dwingen tot een eerdere 
vervanging.  Daarbij is de keuze van het type armatuur en de mast voor heel Roosendaal 
hetzelfde. 

Ad 2

Neen dat kan ik niet bevestigen. Uit oogpunt van veiligheid (constructief, elektrotechnisch, 
verkeersveiligheid en sociale veiligheid)  vervangen we objecten waarvan de technische 
levensduur is overschreden. De armaturen en masten die we hebben vervangen vallen 
hieronder.

Ad 3

Dit is niet overwogen. We voeren de vervanging uit binnen de door de raad vastgestelde 
kaders van de beheerkalender.  

Ad 4

Binnen het huidige budget voor beheer en onderhoud is geen mogelijkheid om nieuwe 
klassieke lantaarns te plaatsen, beheren en onderhouden. Een standaard mast met een 
standaard functioneel armatuur kost compleet 400 euro, terwijl een klassieke lantaarn met 
mast rond de 2000 euro kost.

Dit is exclusief de kosten voor aansluiting en plaatsing.

Alleen wanneer de raad daarvoor de middelen beschikbaar stelt, kan ik invulling geven aan 
een dergelijk verzoek. Ik wil u er wel op wijze dat een dergelijk besluit kan gaan leiden tot 
gelijksoortige verzoeken uit andere kerkdorpen (precedentwerking).

Ad 5

In het nieuwe voorontwerp bestemmingsplan Wouw heeft het historisch lint 
(Roosendaalsestraat-Markt-Bergesestraat) naast de basisbestemming(en) ook de 
dubbelbestemming ‘Waarde-Cultuurhistorie’ gekregen. Deze dubbelbestemming is, naast de 
andere voor die gronden aangewezen bestemming(en), bestemd voor het behoud van de 
aanwezige cultuurhistorische waarden. Deze dubbelbestemming heeft betrekking op de 
bouwregels. Om deze dubbelbestemming inhoudelijk te onderbouwen wordt nu een 
beschrijving opgesteld van de historisch gegroeide stedenbouwkundige structuur, waarbij 
vooral het rooilijnenbeloop, de bebouwing qua hoogten, parcellering en kapvorm en 
beeldbepalende waarden worden beschreven. Deze beschrijving vormt een 
interpretatiekader en onderbouwing voor de specifieke bouwregels die in de 
dubbelbestemming zijn opgenomen.



In een bestemmingsplan wordt niet ingegaan op (de vormgeving van) het straatmeubilair, 
ook niet in de dubbelbestemming ‘Waarde-Cultuurhistorie’, omdat het niet wenselijk is om de 
inrichting van straten in een bestemmingsplan te regelen. Dit zou de flexibiliteit van een 
bestemmingsplan niet ten goede komen en is veel te gedetailleerd voor een 
bestemmingsplan, nog afgezien van de vraag of de reikwijdte van een bestemmingsplan 
(‘een goede ruimtelijke ordening’) dergelijke regels wel mogelijk maakt.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Inge Raaijmakers


