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In buurt gaat gerucht over komst pension

Migrantenhotel op
plek ’t Anker kan
▲ Glazenier Peggy Bus plaatst het door haar met eindeloos geduld
uit elkaar gehaald, vergroot en opnieuw vormgegeven paneel.
FOTO MORENO MOLENAAR/PIX4PROFS

Toiletbezoek biedt
blik op kunstwerk in
voormalig Hurks-pand
Het is de moeite waard om naar
de toilet te gaan tijdens een bezoek aan advocatenkantoor Van
Oorschot-De Jongh. Niet vanwege zenuwen maar om kunst
te bewonderen!
Monique Meeuwisse
Roosendaal

De lichtkoepel in het plafond van
toilethalletje van het monumentale
pand aan de Brugstraat 44 is namelijk onlangs vervangen door glasin-loodkunstwerk van glazenier
Peggy Bus.
Deze Gastelse kunstenares heeft
in opdracht van pandeigenaar Frans
van Oorschot een oud glas-in-loodwerk waarvan het lood verpulverd
was met eindeloos geduld uit elkaar
gehaald, vergroot en opnieuw
vormgegeven.
Van Oorschot was, toen hij in
1996 het in 1935 door Hurks aangebouwde en gerestaureerde pand
betrok, het glas-in-loodraam tussen plafondplaten tegengekomen
en had het opgeslagen. Van Oorschot, secretaris van het Hurks genootschap en ambassadeur voor
historisch erfgoed, legt uit dat het
pand in 1913 werd gebouwd door architect Joseph de Lepper. Bus vult
aan dat de glasplaten die voor het
raam werden gebruikt al van rond

1900 stamden. Volgens Van Oorschot zat het originele glas-in-loodraam in de linnenkamer.
,,Nadat ik een lezing over glas-inlood had bijgewoond, besloot ik
met het opgeslagen raam iets te
doen’’, vertelt Van Oorschot. Dit
bracht hem in contact met glazenier Bus. Tijdens een rondleiding
door het pand vond Bus het plafond
van het toilethalletje het meest geschikt voor plaatsing. ,,Ik moest het
werk daarvoor wel vergroten. In
een wybertje van het raam kwam

Het was echt
puzzelen omdat ik de
originele stukjes
intact wilde houden
–Peggy Bus, glazenier

ik de turquoise tegen. Die kleur heb
ik ingezet voor de nieuwe delen.
Het was echt puzzelen omdat ik de
originele stukjes zoveel mogelijk
intact wilde houden. Dus passen en
meten. Het originele raam bestond
uit één paneel. Nu zijn het negen
panelen met staalversterking. De
moderne constructie hiervan is gemaakt door mijn plaatsgenoot Nol
van Poeijer.’’

Er is nog geen concreet plan ingediend, maar als een ondernemer op de locatie van wegrestaurant ’t Anker aan de Wouwbaan tussen Roosendaal en
Wouw een migrantenhotel wil
bouwen, dan is dat volgens het
bestemmingsplan toegestaan.
Henk den Ridder
Wouw

De eigenaar van het perceel heeft
bij de gemeente gepeild wat de
mogelijkheden en onmogelijkheden met het terrein zijn. Dat antwoordt het Roosendaals college
van burgemeester en wethouders
op vragen van Wilbert Brouwers
en Eric de Regt van de VLP-fractie.
De aanleiding om het college
aan de tand te voelen is het gerucht dat er belangstelling zou zijn
om op de plaats van het wegrestaurant in de buurtschap Boeiink
een migrantenverblijf te bouwen.
Brouwers en De Regt vragen
wat er allemaal is toegestaan langs
de Wouwbaan. Op de plaats waar
’t Anker heeft gestaan, mag op de
begane grond een horecabedrijf

herrijzen. Ook mag er een feestzaal worden gebouw; ‘een zaal
voor zalenverhuur met regulier
gebruik ten behoeve van feesten
en muziek- en dansevenementen’,
zoals het officieel heet. En er mag
een bedrijfswoning staan.
Tegenover ’t Anker was de parkeerplaats voor vrachtwagens.
Deze lap grond heeft de bestemming Verkeer. Dat is een heel

Positief en negatief.
Er is nog geen plan
voor migrantenhotel,
het kan wel komen
– Eric de Regt, VLP

ruime bestemming. Variërend van
een tweebaansweg tot een voeten fietspad tot een standplaats
voor ambulante handel en ecologische voorzieningen, zoals een
faunapassage. Kortom, vrijwel alles dat met verkeer te maken heeft,
mag op dat voormalige parkeerterrein. Maar het ging de VLP voorna-

melijk om de mogelijkheid van
een migrantenhotel op die locatie.
Daarover zegt het college letterlijk: ‘Volgens de vigerende bestemming is hier logies toegestaan
en derhalve ook de huisvesting
van arbeidsmigranten’. Als die
plannen er komen en ze passen in
het bestemmingsplan, dan moet
het college van B en W een vergunning verlenen.
,,Positief en negatief”, omschrijft Eric de Regt de gevoelens
die het antwoord van B en W bij
hem oproepen. ,,Positief, want er
zijn nog geen plannen voor een
migrantenverblijf ingediend. Maar
ook negatief, want zo lang er geen
andere plannen zijn ingediend,
kan het migrantenhotel er nog
steeds komen.” Volgens De Regt
leven de omwonenden in onzekerheid.
,,De mensen daar hopen dat er
geen migrantenhotel komt. Het is
een kleine gemeenschap. Ze krijgen ook al te maken met een zonnepark in de achtertuin. Ik denk
dat er voor een migrantenhotel in
de gemeente betere locaties te vinden zijn”, aldus De Regt.

Corona: geen extra verzuim
politie of boa’s in Roosendaal
De corona-uitbraak is nauwelijks van invloed op de beschikbaarheid en de inzetbaarheid
van politiemensen en buitengewoon opsporingsambtenaren
(boa’s).
Henk den Ridder
Roosendaal

Er is slechts één boa even thuis gebleven omdat hij in de buurt was
geweest van een positief getest
persoon. Bij de politie is één man
ziek geweest, waardoor deze me-

dewerker thuis moest blijven.
Maar ook hij is weer aan de slag.

Quarantaine
Een aantal politiemensen heeft
thuis in quarantaine gezet, maar
kon vanuit huis toch werk verzetten, zoals aangiften opnemen, getuigen horen en administratief
werk verrichten. Dat antwoordt
het college van B en W op vragen
van Marco Schillemans en Peter
Raijmaekers van de Roosendaalse
Lijst. Zij stellen vast dat het aantal
besmettingen in Roosendaal op-

loopt en vragen naar de gevolgen
voor politie en boa’s.
Ook willen ze weten of deze
diensten voorrang krijgen bij de
teststraten. Maar dat is niet het geval. Iedereen kan binnen 24 uur
worden getest en krijgt binnen 48
uur (vaak veel korter) de uitslag,
zegt het college. ‘Bovendien zijn
wij solidair met de zorg en de
wens van het kabinet om aan zorgpersoneel prioriteit te geven bij
het afnemen van sneltesten’, aldus
het college van burgemeester en
wethouders.

Vrijwilligerscentrale geeft veelzijdig
cadeau aan honderden vrijwilligers
‘Iedereen kan iemand helpen’ is
de slogan waarmee de website
van vrijwilligerscentrale Roosendaal voor Elkaar opent. In
dit jaar, dat bol staat van de coronaproblematiek, hebben honderden vrijwilligers zich ingezet
voor plaatsgenoten. Nu wil de
vrijwilligerscentrale iets terugdoen.
Henk den Ridder
Roosendaal

Alle vrijwilligers in de gemeente
Roosendaal kunnen een decemberkalender krijgen. Die is gevuld
met 25 verschillende cadeautjes.

Ze krijgen hun cadeautje op 7 december, de Nationale Dag van de
Vrijwilliger.
Bij Roosendaal voor Elkaar hebben zich al duizenden vrijwilligers
aangemeld en tot op de dag van
vandaag zijn er door hen al vele
hulpvragen opgelost, zegt sociaal
werker Marloes Otte, één van de
coördinatoren van Roosendaal van
Elkaar.
,,Dit jaar meldden tijdens de eerste golf bijna tweehonderd inwoners zich aan om een helpende
hand te bieden. Ik vind het geweldig zo veel Roosendalers er belangeloos voor een ander zijn”, zegt
Otte.

De kalender is zeer veelzijdig samengesteld. Van een online sportles tot een e-book en van kortingscodes tot tombolaprijzen. Alle cadeautjes zijn volgens de centrale
coronaproof vanuit huis uit te voeren of te verzilveren.
Otte zegt: ,,Wij willen als lokaal
platform voor vrijwilligerswerk
graag iets terugdoen.”
De actie staat open voor alle vrijwilligers uit de gemeente Roosendaal, ook als ze niet bij de vrijwilligerscentrale zijn aangesloten.
■ Aanmelden voor deze actie kan
via de website roosendaalvoorelkaar.nl

