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Alles voor een vitale binnenstad
Begin juli bereikte ons het nieuws: de Provincie Limburg draagt 5,19 miljoen euro bij 
aan het plan Vitale binnenstad Roermond van de gemeente Roermond. Wat houdt 
dit plan in en wat gaan we hiervan zien in de binnenstad? Reden voor ons om hierover 
in gesprek te gaan met wethouders Angely Waajen (economische zaken) en Raja Fick 
(ruimte, infrastructuur, milieu & natuur).

Het doel van het plan Vitale Binnenstad 
Roermond is om de binnenstad toekomst-
bestendig te maken door intensief samen te 
werken aan en in de binnenstad én aan-
trekkelijke verbindingen te leggen met de 
Roermondse wijken, de Maasplassen, het 
Designer Outlet Roermond (DOR) en de 
(Eu)regio. De provincie heeft hiervoor geld 
beschikbaar gesteld met daarbij een aantal 
eisen. De projecten uit het plan moeten 
in 2019 zijn gerealiseerd, dan wel moet er 
opdracht voor zijn gegeven. 

Angely Waajen: “Samen met de gehe-
le gemeente is dit plan opgesteld. Alle 
portefeuillehouders zijn hierbij betrokken 
geweest en het college van B&W staat ach-
ter het plan. Nu is het aan ons, maar ook aan 
de ondernemers en bewoners om dit plan 
samen uit te voeren. De stad is immers van 
ons samen.”
Raja Fick: “Dit plan bevat een aantal pro-
jecten die de gemeente al wilde realiseren, 
maar onvoldoende middelen voor had. 
Door het geld van de Provincie Limburg 
worden de projecten nu uitgevoerd en soms 
ook naar een hoger plan getild. Dit zullen de 
bewoners en ondernemers in de binnenstad 
gaan zien.”

Projecten
Naar gelang de complexiteit van het project 
worden bewoners en ondernemers er bij 
betrokken, dit varieert per project. Hieron-
der worden een aantal van deze projecten 
toegelicht.

Openbare ruimte
Raja Fick: “De kwaliteit van de openbare 
ruimte gaat naar één niveau hoger. Er wordt 
vaker en beter gecontroleerd op het schoon 
houden van de stad en waar mogelijk wordt 

direct actie ondernomen. Volgend jaar wor-
den er nieuwe zitbanken en (meer) prullen-
bakken geplaatst. Wij willen de openbare 
ruimte in de stad meer laten matchen aan 
het niveau van het DOR.” 

Groen 
In de binnenstad worden op locaties die in 
het oog springen, markante bomen ge-
plaatst. Raja Fick: “Dit klinkt simpel, maar 
is het niet. We moeten rekening houden 
met omwonenden, het verkeer en de kabels 
en leidingen onder de grond. De bomen 
moeten een andere beleving geven voor de 
inwoners en bezoekers.” In het najaar van 
2017 wordt gestart met de voorbereidingen 
om de nieuwe bomen te kunnen planten.

Cultuur
Beleving wordt belangrijker in binnensteden. 
De beleving van de cultuur en historie van 
Roermond wordt daarom gestimuleerd. De 
stad heeft een aantal onbekende trekpleis-
ter zoals de Synagoge, maar ook veel Rijks-
monumenten die niet zichtbaar genoeg zijn. 
Angely Waajen: “Deze trekpleisters zullen 
meer zichtbaar worden gemaakt met als 
doel om de verblijfsduur van de bezoekers 
te verlengen. Ook komt er meer aandacht 
voor de popscene en zal de Azijnfabriek een 
stimulans krijgen.”

Munsterplein
De Munsterkerk viert in 2020 haar 800-jarig 
bestaan. Wethouder Fick wilt dat de herbe-
strating van het Munsterplein dan afgerond 
is. Door het extra geld dat middels de 
Vitale binnenstad aan dit project gekoppeld 
wordt, kunnen zowel het plein als de paden 
eromheen aangepast worden. Raja Fick: 
“De algemene beleving van het plein wordt 
prettiger.” Het plan van aanpak voor het 

Munsterplein wordt dit jaar afgerond en in 
2018 wordt gestart met de uitvoering.

Stationsomgeving en Stationstunnel
Raja Fick: “Dit is een prestigieus project, 
waar ik trots op ben. Unaniem heeft de raad 
ingestemd met de visie voor de stationsom-
geving en de eerste stappen zijn al gezet! 
De centrumfunctie van Roermond wordt 
nog aantrekkelijker als de Stationsomgeving 
beter is. De omgeving wordt zo ingericht dat 
alle verkeersstromen op elkaar aansluiten. 
Dit zal prettig zijn voor de inwoners, maar 
ook voor de bezoekers. De verwachting is 
dat eind dit jaar de Stationstunnel wordt 
aangepakt.” 

Verbinding binnenstad - DOR
Na de zomervakantie wordt gestart met een 
haalbaarheidsonderzoek om de mogelijkhe-
den zoals een brug te onderzoeken. Angely 
Waajen: “Er wordt onderzocht of de ideeën 
haalbaar en betaalbaar zijn.” Raja Fick: “Ook 
kijken we naar de huidige verbinding. Vol-
gens rapporten functioneert deze verbin-
ding, maar ze kan aantrekkelijker worden 
gemaakt. Hier liggen zeker ook kansen.” 

Acquisitie
Angely Waajen: “De gemeente wordt nog dit 
jaar actiever op het gebied van acquisitie. 
We zijn hier nooit heel actief mee bezig 
geweest in de binnenstad. We willen zorgen 
voor een completer, kwalitatief goed win-
kelaanbod met nieuwe formules die zorgen 
voor meer beleving.”

Slotwoord
Angely Waajen: “Ik ben me ervan bewust dat 
de projecten van Vitale stad zijn afgebakend 
tot de binnenstad en niet de hele gemeente 
bestrijken. Ik zie de binnenstad als het hart; 
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•  Er nieuwe banieren ter promotie van de ECI, 
het Cuypershuis en het winkelen in de binnen-
stad hangen op de lantaarnpalen op het Kazer-
neplein, de Markt en het Kloosterwandplein?  

•  U voorafgaand aan de Week van de Veiligheid 
(9 t/m 15 oktober) een extra nieuwsbrief met 
informatie over de themaweek ontvangt?

•  Half oktober gestart wordt met het ophangen 
van de sfeerverlichting? De officiele ontsteking 
van de sfeerverlichting vindt plaats op vrijdag 
1 december. Noteer deze datum alvast in uw 
agenda.
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als dat hart niet gezond is, dan gaat het 
ook fout in Swalmen, Herten en de andere 
wijken. Als je kijkt naar de economie van de 
gehele gemeente en de regio, dan is het aan-
pakken van die binnenstad daar ook heel erg 
belangrijk voor.”  

Raja Fick en Angely Waajen: “Wij zijn bui-
tengewoon dankbaar voor de input vanuit 
Citymanagement Roermond en de BIZ 
Binnenstad Roermond. Dankzij de BIZ kan 
er gewerkt worden aan actuele knelpunten. 
Citymanagement is een hele belangrijke 
uitvoerende partner voor ons met goede 
wortels en ervaring in onze binnenstad.

Tevens zijn we erg trots op de ambtenaren 
van de gemeente Roermond, die hard ge-
werkt hebben aan de realisatie van het plan 
Vitale binnenstad.”

Tweede editie Roermond Stormt
Op zondag 24 september is de tweede editie van RoermondStormt. 
RoermondStormt is een hindernissen stormloop over een parcours van 1,5 – 
3,0 – 7,2 – 11,0 en 22,0 km. Deelnemers stormen over 24 hindernissen die op 
verschillende locaties in Roermond zijn opgebouwd. 

De start en finish zijn dit jaar op het Stati-
onsplein. De opbouw start hier vanaf dins-
dag 19 september. Donderdag 21 september 
beginnen de opbouwwerkzaamheden op het 
Munsterplein. Vrijdag 22 september worden 
de hindernissen op het Kloosterwandplein 
gebouwd en zaterdag 23 september wordt 
na 19.00 uur gestart met het gereed maken 
van de Markt. 

Parcours
Het parcours op zondag 24 september 
loopt dit jaar niet over de Varkensmarkt en 
Steenweg. Tussen 11.00 en 12.00 uur loopt 
het scholierenparcours over de Marktstraat 
en Neerstraat. Na 12.00 uur worden hier de 

hekken en hindernissen verplaatst zodat het 
winkelend publiek de ruimte heeft.  
Het parcours in de binnenstad wordt afge-
zet aan de rechterkant (gezien vanuit de 
looprichting van de deelnemers) en is niet 
meer dan 2 meter breed. Op het parcours 
zullen voldoende oversteekpunten worden 
gerealiseerd. 

Om 17.00 uur moet de laatste bestormer 
binnen zijn. Daarna wordt gestart met de 
afbouwwerkzaamheden. Deze werkzaam-
heden lopen door tot en met woensdag 27 
september. Het op- en afbouwen vindt elke 
dag plaats tussen 08.00 – 22.00 uur. 

Voor meer informatie of vragen kunt u 
contact opnemen met Dennis Meens via 
info@roermondstormt.nl of telefonisch via 
06 - 28 21 35 77.

Alle informatie over het programma, hinder-
nissen en parcours is te vinden op 
www.roermondstormt.nl. 

Het team binnenstad van de gemeente Roermond dat fungeert als het aanspreekpunt naar de bewoners, 
ondernemers en samenwerkt met de BIZ en Citymanagement. 

Agenda Binnenstad
16/9 City Game Roermond
17/9 Popronde
23/9 Fashion Event
24/9 RoermondStormt
3/10 Dag van de Duitse eenheid * 
20/10 Dreij-aovend
26/10 Halloween Event
1/11 Allerheiligen*
* Drukte verwacht i.v.m. Duitse feestdag


