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Tot grote feestvreugde van het CDA staat het Tongerlohuys van woensdag 18 februari tot en
met vrijdag 24 februari in het teken van het leutigste volksfeest ooit : het Tullepetaonse
carnaval. Een tijdelijke expositie over het Tullepetaonse Carnaval is natuurlijk prachtig maar
een permanente tentoonstelling is natuurlijk nog mooier en past bij de allure van onze stad
en haar feestvierders. Daarnaast zou het ook nog eens een fantastisch onderdeel van
Citymarketing kunnen zijn en niet te vergeten van Roosendaal 750-jaar!

Aan potentiële locaties is volgens het CDA geen gebrek. Als suggestie stellen wij u o.a. voor
de verdiepingen op het Paviljoen te onderzoeken.

Vorig jaar hebben wij al gevraagd wat het College van een permanent carnavalsmuseum
vindt en of overleg hierover met de Stichting Carnaval aan de orde is. Toen waren College
en Stichting Carnaval Roosendaal met elkaar in gesprek.

Wat is de huidige stand van zaken?

namens de CDA-fractie,
René van Ginderen



De huidige stand van zaken is als volgt:

Op dit moment is bij de Stichting Carnaval Roosendaal de behoefte aan een permanent
carnavalsmuseum niet meer als zodanig aanwezig.
De Stichting STOEP (Stichting Oudheden en Prullaria) is voornemens om in 2018, het jaar
waarin Roosendaal 750 jaar bestaat, analoog aan enkele jaren geleden in De Kring een
tijdelijke expositie te gaan inrichten. Daarover wordt nu reeds gesproken met de directie van
De Kring.
Tevens heeft STOEP afspraken gemaakt met museum Tongerlohuis met betrekking tot het
inrichten van een kleine "Carnavalshoek".
De huisvesting in de Pius X, waar STOEP nu gebruik van maakt, bevalt prima.
Want uiteindelijk is gebleken dat meer nog dan een permanent museum er behoefte was
aan opslag, documentatie en werkruimte.

Wel is de behoefte uitgesproken of deze ruimte eventueel nog uitgebreid zou kunnen
worden. Dit zal verder onderzocht worden.

Gelet op dit standpunt is het zoeken naar een ruimte voor een permanente tentoonstelling
thans niet aan de orde.
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