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Inspraak 21.07.2022 – Roosendaal Studentenstad en INTROosendaal
Namens de Jongerenraad Roosendaal, Sebastiaan Waegemaekers, Voorzitter
Dank u wel voorzitter,
Geachte Gemeenteraadsleden,
Middels deze 5 minuten wil ik jullie graag even meenemen in de totstandkoming van de plannen in de
raadsmededeling Roosendaal Studentenstad en INTROosendaal en uitleggen waarom deze plannen
belangrijk zijn, en wat ze kunnen betekenen voor Roosendaal.
Met de komst van de Associate Degree Academy in 2018 breidde Roosendaal haar onderwijs-aanbod uit.
Een HBO in Roosendaal, een mooie stap in de richting van een studentenstad, welke dan ook aanleiding was
voor de gelijknamige motie die omschrijft dat studenten in Roosendaal een onvergetelijke tijd moeten
kunnen beleven en dat het wenselijk is dat Roosendaal als studentenstad aantrekkelijker moet worden
gemaakt.
Dat laatstgenoemde triggerde ons als Jongerenraad. Na het ophalen van ideeën bij studenten over wat er
meer kan worden gedaan in Roosendaal stapten we naar de horeca, we hadden een voorstel over dingen
die zij konden organiseren. Na 5 minuten stonden we verbaasd weer buiten; ze hadden al het nodige
georganiseerd en er geld aan uitgegeven, maar er kwam gek genoeg niemand op af.
Dit bracht bij ons een heel ander probleem aan het licht, namelijk: communicatie tussen de scholen, de
ondernemers, de gemeente en misschien nog wel het belangrijkste: de studenten. Als niemand van elkaar
weet wat ze doen voor deze doelgroep, komt er natuurlijk niemand op af. Na wat onderzoek stuitte we op
nog meer opmerkelijke feiten. Een opgerichte facebook, instagram, website genaamd “studeren in
Roosendaal” met opmerkelijk weinig volgers, geen nieuwe posts, gefrustreerde ondernemers omdat zij tijd
hebben gestoken in een kortingscode boekje die niet werd gebruikt, en een ééndaagse GPS-tocht als
startschot van studeren in Roosendaal die de jaren erna niet meer terugkeerde. Stand van zaken: geen
successen dusver.
Als Jongerenraad besloten we zo’n 1,5 jaar geleden hierop in te spelen. We berichtte alle scholen,
citymarketing, en de gemeente om een gezamenlijk tafelgesprek te organiseren om te kijken wat we samen
voor studenten kunnen beteken voor Roosendaal, om zodoende de studenten écht aan Roosendaal te
binden, in plaats van enkel aan hun opleiding. Samen kwamen we al snel tot het volgende idee: een
gezamenlijk introductieactiviteit als startschot genaamd INTROosendaal: het feest voor de Roosendaalse
Student!
En moet zo’n introductie concurreren met andere steden die dit al jaren doen? Nee, absoluut en zelfs júist
niet. We moeten er iets Roosendaals van maken, dachten we. 26 januari 2022 brachten we alle scholen en
meerdere enthousiaste ondernemers aan tafel om de gemaakte plannen te bespreken, en te brainstormen.
Dit bracht ons tot een fantastisch evenement genaamd INTROosendaal met een crazy 88: 88 sport, spel of
andere opdrachten, deels bedacht door ondernemers in het centrum en de leisuregebieden van Roosendaal
om zo Roosendaal écht te leren kennen, afsluitend met een feest in het Emile van Loonpark. We hadden ze

om; de scholen enorm enthousiast, de ondernemers blij en studenten die uitkijken naar een gaaf
evenement. Hét moment om ze te binden aan Roosendaal, is toch wel de start van hun studententijd. Waar
dit ondanks veel vrijwillige inspanning van ons als Jongerenraad uiteindelijk toch financieel en tijd-technisch
niet haalbaar bleek om dit aankomende september te realiseren, hebben we dit ‘omgedacht’ en een
alternatieve invulling gevonden. Een welkomstpakket gevuld door ondernemers, een startschot met
presentatie van een ambitieprogramma ontworpen in samenwerking met het onderwijs en ondernemers
om de studenten de komende jaren beter aan Roosendaal te binden en als knaller een feest met leuk
programma waar iedere student voor een schappelijk bedrag aan kan deelnemen.
Waarom nu deze uitleg? Zult u misschien denken. Allereerst om te laten weten dat door hard te werken en
in samenwerking met de gemeente dit soort mooie dingen ontstaan, waarvoor mijn dank en complimenten.
Maar ook, om de relevantie te laten zien wat hopelijk leidt tot het structureel financieren van dit initiatief
voor de komende jaren. We hebben 4500 studenten in Roosendaal, waarvoor ons inziens nog te weinig is
geregeld. Als we die studenten nou binden aan onze stad, is dat beter voor de economie. Deze studenten
moeten over 10 jaar als Roosendaal voor 25% vergrijsd is, zorgen voor onze ouderen. Zij helpen Roosendaal
naar een 100.000+ gemeente. Zij zijn simpelweg onze toekomst. En laten we daarom ook een beetje goed
voor ze zorgen, en ze welkom heten. Denk aan huisvesting voor studenten, die er nu simpelweg nog niet is,
terwijl cijfers hardmaken dat er een directe behoefte ligt. Denk aan studievoorzieningen voor studenten, die
nog steeds niet optimaal geregeld zijn. En misschien nog wel het belangrijkste: denk aan de binding. Een
goede introductie in Roosendaal zorgt dat deze studenten die we ó zo hard nodig hebben om te werken in
onze horeca en retail, écht binden met onze stad.
We staan aan de start van deze binding, wat ons betreft. En om deze studenten te binden, is er geld nodig.
We zijn dan ook enorm dankbaar dit jaar iets te mogen organiseren. We hopen dan ook dat dit betoog de
relevantie voor de komende jaren uitlegt, en jullie inspireert tot het structureel meebouwen aan Roosendaal
Studentenstad. Want zij, de studenten, zijn de toekomst van Roosendaal.

Dank u wel voor uw tijd en aandacht.

