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Zorgen bij parochianen over kerksluitingen

‘Josephkerk kan
stapje te ver zijn’
Het zal niet voor iedere paro-
chiaan even makkelijk zijn om
de Sint Josephkerk te bezoe-
ken, de enige kerk die in Roo-
sendaal overblijft. En waar
moeten verenigingen terecht
als de Moeder Godskerk sluit?
En is het niet zonde dat de kerk
aan de Kade dicht moet, waar
net veel geld in is gepompt?

Sandra Moerland
Roosendaal

Kortom, de parochianen zitten
met allerlei vragen. En ook de po-
litiek roert zich al.
Zo vindt raadslid Gerard van Za-

linge van de fractie VLP dat de ker-
ken, die beschouwd worden als
monumenten, niet verloren mo-
gen gaan. 
,,Zeker niet na een langdurige

restauratie van de Paterskerk, die
niet goedkoop was. De VLP staat
voor cultureel erfgoed. Daarom
vragen we vandaag direct aan het
college van B en W hoe ze deze bal
gaan oppakken. We pleiten niet al-
leen voor het behoud van het erf-
goed, we vinden ook dat de kerken

in gebruik moeten blijven en
zichtbaar moeten zijn, zowel van
binnen als van buiten.’’
Bij Wijkhuis De Wieken wijzen

ze op het ruimteprobleem als de
Moeder Gods dicht moet. ,,Er zijn
een hoop zang- en muziekvereni-
gingen die daar repeteren. Die zoe-
ken nu allemaal ruimtes. Evenals
de twee bridgeclubs die er weg
moeten. Er kunnen niet veel clubs

meer bij ons terecht, wij zitten
vol’’, zegt beheerder Hans Jurgens.
,,Veel mensen vinden het ook
zonde dat de kerk dicht moet,
want er is veel geld gepompt in het
verbouwen en onderhouden van
de kerk.’’
Bij café 't Trefpunt, recht tegen-

over de Onze Lieve Vrouwekerk,

zijn ze vooral benieuwd naar de
toekomst van het gebouw. 
,,We hadden vanuit die kerk

hooguit één trouwerij per jaar en
uitvaarten hadden we ook steeds
minder. Het is niet dat de kerk ons
extra gasten bracht. Het is te ho-
pen dat er een goede bestemming
voor het pand komt. Voor meer
horeca zijn we niet bang, veel ho-
reca bij elkaar kan juist positief
uitpakken’’, meent eigenaresse Pe-
tra Vergouwen van ’t Trefpunt. 
Kerkvrijwilligster Ada Winde

vreest dat de Josephkerk ‘voor
sommige mensen letterlijk en fi-
guurlijk een stapje te ver is’ en dat
het een reden kan zijn om af te ha-
ken’. 
,,Als je slecht ter been bent en

geen auto hebt, kan dat een belem-
mering zijn om naar de kerk te ko-
men. Het is zo belangrijk om een
kerk te kunnen blijven bezoeken.
De essentie van het kerkbezoek is
de viering zelf. In die zin gaat het
niet alleen om de plek, maar ook
om het samenzijn. Het gebouw is
dus niet het allerbelangrijkste. Het
gaat erom dat we Jezus, onze leids-
man, in de praktijk brengen.’’

Waar moeten zang-
en muziekclubs nu
naar toe? Wij zitten
al vol
– Beheerder De Wieken

Roosendaal krijgt zo goed als
zeker een zogeheten e-duur-
zaamheidsloket. Dat moet een
plek zijn waar inwoners, bedrij-
ven en investeerders terecht
kunnen voor allerlei informatie
over alles wat met duurzaam-
heid te maken heeft. 

Coen Hagenaars
Roosendaal

De Roosendaalse gemeenteraad
gaat het gemeentebestuur de op-
dracht geven daar snel werk van te

maken. Het idee, uit de koker van
CDA, VVD, ChristenUnie, Roo-
sendaalse Lijst en VLP, kan ook op
steun rekenen van de andere poli-
tieke partijen in de gemeenteraad. 
De komende weken moet die

knoop definitief worden doorge-
hakt. Wanneer dat nieuwe loket in
de lucht moet zijn, is nog onduide-
lijk. 
Dat loket is onderdeel van een

breder plan van die partijen om
meer aandacht te schenken aan
duurzaamheid in de gemeente.
Het ging op dat vlak de laatste tijd

vooral over de aanleg van zonne-
weides in Roosendaal, grote par-
ken met zonnepanelen. Roosen-
daal heeft 75 hectare daarvoor te
vergeven. 
Maar er moet volgens de partijen

niet uit het oog verloren worden
dat er meer mogelijk is dan zonne-
panelen alleen. 
Natuurlijk, er moet ook ingezet

worden op het vol leggen van hui-
zen en daken met dergelijke pane-
len. Maar er is veel meer mogelijk,
dat loket moet ook die opties beter
onder het voetlicht brengen.

Roosendaal krijgt een apart loket
voor alle duurzaamheidszaken

Vele tips kregen
centrumondernemers
gisteravond van de politie. 

Alfred de Bruin
Roosendaal 

,,De mensen die je niet vertrouwt,
moet je juist overdreven welkom
heten in je winkel of cafe. Dat vin-
den ze verschrikkelijk, want de
boeven zitten helemaal niet te
wachten op die aandacht en zullen
het liefst snel vertrekken. Een nor-
male klant waardeert zo’n welkom
wel.” Een tip voor ondernemers in
de binnenstad van politieagent
Dré van Roomen.
,,De politie kan niet alleen zor-

gen voor een veilige stad, maar ie-
dereen moet helpen bij de veilig-
heid in Roosendaal”, was de bood-
schap van Van Roomen en zijn
collega Dion Voorheijen, wijk-
agent in het centrum, tijdens een
voorlichtingsavond voor onderne-
mers gisteravond in het politiebu-
reau in de Nieuwstraat.
De avond was georganiseerd

door Collectief Roosendaal, die
vaker avonden met thema’s regelt.
Collectief Roosendaal is de vereni-
ging voor ondernemers in de bin-
nenstad. Ruim tweehonderd on-
dernemers met een winkel of een
horecabedrijf zijn bij het collectief
aangesloten, van wie er zo’n twin-
tig aanwezig waren.
Van Roomen en Voorheijen

schetsten een beeld van een druk
bezette politiemacht, die nu een-
maal niet overal kan zijn maar al-
tijd probeert zo snel mogelijk te
komen als er iets aan de hand is.
,,Het klinkt gek maar daarom is het
zo belangrijk goed contact met je
buren te hebben. Cijfers wijzen uit
dat hoe snel de brandweer of poli-
tie ook is, het toch meestal de bu-
ren zijn die er het eerst zijn en hel-
pen”, vertelde Van Roomen.
,,Buurtpreventie en het Whats-

app Alert-systeem zijn ontzettend
goede hulpmiddelen voor de vei-
ligheid. Je ziet echt dat die helpen.
Onze wijkagenten zijn heel be-
langrijk voor het hele systeem en
hebben het daarmee heel druk. Ie-
dereen kan helpen.”

‘Samen zorgen voor veilige binnenstad Roosendaal’

▲ Zo’n twintig ondernemers uit de Roosendaalse binnenstad kwa-
men naar de voorlichtingsavond. FOTO PETER BRAAKMANN

n Popgroep O’G3NE treedt maandag 5 november op in De
Kring. De West-Brabantse groep is te gast bij de uitreiking van
de Roosendaal Business Awards. Dan wordt bekend wie de
prijzen winnen in de categorieën Business Award, Small Busi-
ness Award, City Award en Zorg Award. Meer informatie en
toegangskaarten via roosendaalbusinessaward.nl. FOTO ANP

Wethouder Jan Paantjens hoeft
niet te verhuizen van Oud Gastel
(gemeente Halderberge) naar
Etten-Leur. Althans, dat is een
voorstel van B en W aan de ge-
meenteraad van Etten-Leur.
De raad moet formeel goedkeu-
ring geven, omdat een wethou-
der volgens de wet verplicht is
te wonen in de gemeente waarin
hij werkt. Maar omdat Paantjens
slechts vervangend wethouder
is (Jan van Hal is al enige tijd
ziek en werkt aan zijn herstel),
mag hij elders wonen.  

ETTEN-LEUR

Wethouder Paantjens
hoeft niet te verhuizen

Tijdens de Nacht van de Nacht
doet de gemeente Rucphen zater-
dag het licht uit. Vanwege de licht-
vervuiling die nadelige gevolgen
heeft. De Nacht van de Nacht is
een jaarlijks evenement van de Na-
tuur- en Milieufederaties. De cam-
pagne heeft als doel om energie
(en geld) te besparen, CO2-uit-
stoot te verminderen en lichthinder
tegen te gaan. Rucphen doet dit
jaar voor het eerst mee. Dit week-
end doet de gemeente de buiten-
verlichting van het gemeentehuis
en van de kerkgebouwen uit. 

RUCPHEN

Gemeente Rucphen 
doet het licht uit

O’G3NE BIJ BUSINESS AWARDS

Liefhebbers kunnen morgen en
zondag heel veel kunstvormen
bekijken tijdens de tweede Bur-
gerhout Kunstroute in Roosen-
daal. Elf kunstenaars laten op
zeven plekken in de wijk hun
werk zien. De plekken van de
route zijn herkenbaar aan
groene vlaggen. Er zijn ook
kaartjes van de route beschik-
baar op de locaties.
De  locaties zijn deze keer dich-
ter bij elkaar dan de vorige edi-
tie, aangezien de organisatie van
de vorige keer geleerd heeft dat

er enkele kunstenaars te ver uit
de route lagen en niet zoveel be-
zoek kregen.  
Stadsdichter Eric van Deelen is
tussen de verschillende locaties
met gedichten aan het werk. 
Op de zeven plaatsen is onder
anderen glas in lood, keramiek,
papier-maché, freestyle hand-
werk, schilderijen, illustraties
van en handgemaakte boeken te
zien. De route is zaterdag- en
zondagmiddag van 13.00 uur tot
17.00 uur. Meer informatie op
burgerhoutkunstroute.nl.nl

ROOSENDAAL

Tweede Kunstroute Burgerhout
dit weekend met groot aanbod


