
MOTIE 

Raadsvergadering:   15 december 2022.
Agendapunt: Vreemd aan de orde van de dag.
Onderwerp:    Keuze Kiosk op de Markt in Sint-Oedenrode! 

De raad van de gemeente Meierijstad in vergadering bijeen op donderdag 15 december 2022,

Overwegende dat:

1. De Markt in Sint-Oedenrode heringericht wordt.
2. Eerder bij de bevolking gepeild is, hoe gedacht wordt over het beleid ten aanzien van (de 
kiosk op) de Markt.
3. Thans zich onder de Rooise bevolking een breed gedragen mening aftekent, inhoudende dat 
een groot deel van de inwoners de huidige kiosk, eventueel met enige wijzigingen ten 
behoeve van toegankelijkheid, wil handhaven.
4. Dat aan de mening van een groot deel van de bevolking over dit karakteristieke element 
van de inrichting van de Markt, niet voorbij gegaan hoort te worden.
5. Dat deze bij de inwoners breed gedragen mening in de inspraakprocedure blijkbaar niet 
duidelijk is geworden.
6. In de allereerste vragenronde over de herinrichting van de Mark werd uit 16 verschillende 
onderwerpen het behoud  van de kiosk als eerste gekozen (zie Oogstboek).
7. Veel mensen waarde hechten aan de huidige kiosk, dat de kiosk een cultuurhistorisch en 
karakteristiek bouwwerk is binnen het beschermd dorpsgezicht / historisch centrum. 
8. Dat aan de huidige kiosk voor veel mensen persoonlijk en voor de gezamenlijke 
geschiedenis van Rooi, vele herinneringen zijn verbonden. 
9. Dat de huidige kiosk door Rooise bedrijven is geschonken en gebouwd (Oda 
Stalenmeubelen, Steenfabriek Werners en Rooise Aannemingsmaatschappij).
10.  Uit meerdere recente bevragingen, die hun grond vinden in particulier initiatief komt naar 
voren dat een flink deel van de inwoners van Sint-Oedenrode, concreet minimaal 2500 
personen, de mening heeft gegeven dat het behoud van de huidige kiosk als onderdeel van de 
vernieuwing van de Markt, opnieuw moet worden verkend.

Verzoekt het college van B&W:

1. Dat bij het nemen van een beslissing over een kiosk of de kiosk op de Markt, de 
beoordeling van het publiek voor 100% moet wegen. Zodoende de  inwoners te laten 
beslissen en aan de stemmen van de selectiecommissie slechts een adviserend gewicht toe te 
kennen.
2. Voordat een definitief besluit wordt genomen, dit ter goedkeuring aan de gemeenteraad 
voor te leggen.

Fractie Gemeentebelang Meierijstad


