INHOUD

Peter de Cock werd in 1751 gevangen gehouden in de kelders van het
Roermondse stadhuis. De stank aldaar verdreef zelfs zijn pleitbezo,...
gers. Peter de Cock is door de eeuwen heen een schelm gebleven die
zijn stad op een Tijl Uilenspiegel-achtige wijze bekijkt.
SCHOT IN EIGEN VOET

Laat ik deze keer eens beginnen met een
zelf bedachte one-liner, zoals dat in
modern Nederlands schijnt te heten:
een klokkenluider wordt meestal opgeknoopt aan zijn eigen touw. Overigens, een dergelijke eenzin, een nieuw
door mij bedacht Nederlands woord, is
vaak het resultaat van lang nadenken .
Nog eentje om het luchtig te houden,
later wordt het serieus: de meeste
dieren worden doodgeknuffeld op
Werelddierendag.
Het is toch om in tranen uit te barsten
dat Zalm weer de norm is, terwijl wij
over Hollandse Nieuwe beschikken! Het
Wereld Natuurfonds moet onmiddellijk
in actie komen, want de creatieve
bestuursvijver in dit land is nagenoeg
geheel leeg gevist. Dat het blijvend doorbreken van oude structuren een moeilijke zaak is, zie je aan de LPF. Van PIM
verworden tot een stelletje Pimmetjeshorlepiep. Dat laatste geldt niet voor
Rura en de Stichting Ruimte. Desondanks krijgt men nauwelijks een voet
tussen de deur als het erom gaat om een
cultuuromslag in het monumentenbeleid
of een architectonische verrassing van
hoog niveau in deze stad te realiseren,
ondanks de vele voorstellen, suggesties
en bezwaren in de afgelopen jaren. De
gemiddelde politicus en projectontwikkelaar ziet rood als hij groen ziet.
Hoe zo, schot in eigen voet, zult u zich
wellicht afvragen? Immers, dat is de kop
die deze aflevering van mijn geschriften
siert. In het nummer van maart las ik
onder de vermelding: stichtingsnieuws
dat het bestuur drie architecten, te
weten Ulrich Kloth, Jan Naus, beiden uit
Roermond en Geert Seelen uit Venlo
heeft aangezocht haar te adviseren bij de
uitreiking van het Ruimte-keurmerk. De
weeïgheid, die dat teweeg bracht, dwong
mij acuut op de tast op zoek te gaan
naar een fles Remunjse Kruidenlikeur.
Vier jaar lang heeft de stichting/redactie
zelf bepaald wie het keurmerk zou krijgen . Als je een onafhankelijk geluid wilt
laten horen aan de liefhebbers en de
belagers van de stad moet je een eigen
koers uitstippelen! Even voor alle duidelijkheid: ik twijfel niet aan de integriteit van de drie architecten, maar ze
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worden volgens mij in een onmogelijke
positie geplaatst. Immers, Roermond is
ook hun werkgebied. Moeten zij dan
buiten de prijzen blijven, om iedere
verdenking te voorkomen, zoals dat zo
fraai wordt verwoord in het Limburgse
spreekwoord: pesjtoor zaegent eers
zichzel/ef? Vriend Tjeu Linssen van
Vivante vraagt heus geen advies aan
vriend Guus Smeets van Dernarteau
(buurman, hofleverancier van stoffen die
later een charmante bloemetjesjurk of
een deux-pièces worden, waarvan de
meeste draagsters het 'lm Paradisum'
van buiten kennen) welke prijs hij aan
zijn vaak extravagante gordijnstoffen
moet hangen. leder zijn vak. Beter
gezegd, ieder zijn geluid. Via via heb ik
vernomen dat redactielid Thei Moors
met de drie heren architecten al diverse
fietstochten heeft gemaakt. Het voordeel van te pas en te onpas inrichten van
dertig kilometerszones, op de fiets is 30
km/uur roerend hard en l.evert al snel de
opmerking op: doe Normaal! Misschien
dat ik mi jn eigen schildje introduceer ...
Ik ben over een fles eierenlikeur gestruikeld. Die zou ik graag willen delen met
de inspectie van de belasting in Heerlen.
Wat een vondst: F. Vogelpest. Heerlijk!
Meteen roept iedereen, dat is valsheid in
geschrifte. De treurigheid ten top.
Kennelijk is de goegemeente vergeten
dat nood wetten breekt. Bovendien
weten die jammerende 'ouderlingen'
niet dat het verlenen van een sofinummer aan asielzoekers automatisch
een A-status inhoudt. Een kwestie van
behoorlijk onderwijs. Ondanks allerlei
'verbouwingen' staat het onderwijsgebouw wat kennisoverdracht aangaat
op instorten. Dus mijn raad: blijf in alle
opzichten bij de les.
Uw dienaar Peter de Cock

P.S.: Volgèns mij is de hele wereld nep.
Cees van der Hoeven (Ahold) heeft jarenlang geroepen dat hij op de kleintjes zou
letten en nu roept Gerritje (niet te verwarren met de enige Vogel die sakkerdemakker
kan uitspreken) Zalm dat hij qua uitgaven
in Paars 11 te uitbundig is geweest Vanwege
een spontane liesbreuk hou ik het hierbij.
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I .

Het bestuur van de stichting meende dat
het tijd werd om haar abonnees en vrienden 'iets' te presenteren. Het idee voor
een avond met sprekers en dia's werd
omgezet naar een 'Open Hu is'.
De opening van het Roercenter in de
Neerstraat/Roersingel werd de aanleiding
om voor het voetlicht te treden. En de
aanbieding van de projectontwikkelaar
om voor het Open Huis het voormalige
pand van ijzerwarenhandel Cillekens- .
Dreessens te gebruiken werd dan ook
met beide handen aangegrepen. Vandaar
dat we u kunnen uitnodigen om op
ZATERDAG 4 en ZONDAG 5 OKTOBER
in dit pand van het volgende te komen
genieten:
- plannen , tekeningen en maquettes die
voor het Roercenter zijn gemaakt;
- foto 's, kaarten en prenten uit verleden en heden;
- archeologische vondsten;
- presentatie stichting Ruimte;
- presentatie stichting Rura.
En ... onder de hoede van voormalige bewoners vinden er rondleidingen door het
pand plaats.
De openingstijden:
zaterdag 4 oktober van I0 -17 uu r,
zondag 5 oktober van 12 - 17 uu r.
Leest ook de berichten in de pers.

Met het Roercenter heeft de stad Roermond er een groot winkelcentrum en een zo
mogelijk nog grotere parkeergarage bij gekregen in haar binnenstad. Na jaren van
ontwikkelen en bouwen is daarmee een enorme ingreep in die binnenstad voltooid.
Luchtfoto's laten zien welk een omvang het gehele complex inneemt
Vanaf de eerste plannen voor dit gebied heeft de stichting Ruimte er zich over uitgesproken. En is er in Ruimtelijk herhaaldelijk gemeld hoe de stand van zaken was.
Nu is er nog maar een feit: het complex is open.
Omdat we deel uit maken van de ontstaansgeschiedenis, menen we dat het past dat
we een groot deel van deze Ruimtelijk wijden aan artikelen die op een bepaalde
manier hun licht werpen op de verdere ontwikkeling van plannen, de dynamische
wereld van het 'winkelen' en wat 'randverschijselen'.
De redactie

ROERCENTER: Plan B

FOLD ER

De stichting heeft een folder! Om kort
en duidel ijk uit te leggen wie we zijn en
om abonnees te werven . Te 'bekomen '
op diverse plaatsen op I 3 september
(Open Monumentendag) en tijdens het
bovengenoemde Open Huis .

RECTIFICATIES
N O O RDELIJKE VESTI N GWERKEN

In Op de rol (Ruimtelijk juni 2003,
pag. 16) werd ver meld dat de gemeente
€ 45.000, - heeft uitgetrokken voor het
project Noordelijke Vestingwerken. Dat
moet € 450.000, - zijn. Indertijd, bij de
komst van het DOR, is hiervoor namelijk een miljoen gulden gevoteerd. Overigens wacht dit project al lang op nade re uitwerking. In feite ligt het stil.
GRAFFITI

We beloofden in het vorige nummer dat
we nu veel foto's van graffiti zouden plaatsen, maar door de hoeveelheid artikelen
over het Roercenter is daar geen plaats
voor. Volgende keer dan maar! ®

Gratis en voor niets: neem de lift naar de vierde laag van de parkeergarage en bekijk de
binnenstad, de voorstad en de fraaie constructie van dit nieuwe complex.
TEKST EN KAARTJES:
JOEP JANSSENS
Eindelijk, daar staat het dan.
Het Roercentercomplex dat
voor politieke beroering zorgde
en lange tijd de Roermondse
gemoederen beheerste, méér
nog dan de Oranjerie en het
outletcenter. Qua architectuur is
vooral -de Roersingelzijde spraakmakend geweest (zie ook Ruimtelijk 1/2003). Maar de bloem in
de knop, het snoepje zoals architect Roei Graven het noemde, ·
was lange tijd onzichtbaar tussen
de betonnen kolos (de parkeergarage) en de oude gevels van de
Neerstraat. Iemand die tijdens
de bouw via het gangetje bij
Cillekens naar binnen glipte
("melden bij de uitvoerder") kon ·
vaststellen dat de artists' impressions een zeer getrouw beeld

gaven van de werkelijkheid. Maar
nu de knop zich opent, imponeert
vooral het gevoel van ruimte. Een
goed gevoel voor een stichting
met die naam. Immers door handhaving van de hoge, volumineuze
Cillekens-panden moesten deze in
het plan worden geïntegreerd. Dat
heeft de architect handig opgelost
door middel van een atrium; de
gebouwen blijven in hun waarde
en de routing en doorkijk van het
winkelcentrum zijn gewaarborgd.

Het initiatief voor de ontwikkeling van
het Roersingelkwartier werd genomen
door de gemeente Roermond. Kern
van het plan was een combinatie van
parkeren en winkels, met centraal een
vloeroppervlakte van circa 3000 m2
voor een supermarkt, aangevuld met
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ongeveer 3000 m2 voor overige winkels. Daarnaast moesten er nog nietgrondgebonden woningen ontstaan. De
gemeente schreef een prijsvraag uit die
door 3W Vastgoed uit Maastricht
(destijds nog onder de naam MBO
Ruyters) werd gewonnen. Het architectonische ontwerp was van het Maastrichtse architectenbureau Arn. Meys.
Met dit project wilde 3W zich meer
dan voorheen toeleggen op ingewikkelde binnenstedelijke projecten. Het
oorspronkelijke plan omvatte een
centrale cilindervormige parkeergarage
(ter plaatse van het huidige atrium),
met van daaruit passages naar de
Brugstraat en de Neerstraat. Aan de
buitenzijde (Roersingel en Molenstraat)
zouden twee vrij massale flats komen ,
waarbij die aan de Roersingel dwars op
de rooilijn zou staan (zie kaartje).
Het ontwerp werd echter volledig
aangepast in verband met de niet voorziene bescherming van de C illekenspanden als monument. Toch bleef de
visie van gemeente en 3W overeind:
een groot winkelbedrijf moest als kapstok dienen om zowel de parkeergarage als de kleinere winkels rendabel te
maken. In een realiseringsavereenkomst verplichtten beide partijen zich
tot het ontwikkelen (verwerven, saneren en bebouwen) van het gebied. Met
de appartementswoningen (uiteindelijk
28 stuks) ontstond een visueel en historisch verantwoord gevelbeeld.
Bijkomend voordeel was dat hiermee
de exploitatie rond gemaakt kon worden, omdat juist de verdiepingen voor
commerciële doeleinden minder
interessant zijn. Door de nieuwe, boonvormige parkeergarage bleken de duur
verworven panden in de Brugstaat niet
meer nodig voor een daar voorziene
doorsteek.
Uiteindelijk hebben alle partijen zich
neergelegd bij de nieuwe situatie, maar
de lange vertraging heeft wel gezorgd
voor enige verloedering van de Neerstraat. Enerzijds door de massale leegstand, anderzijds door het feit dat de
achtergebleven winkeliers moeilijke
tijden beleefden en investeringen en
vernieuwingen achterwege lieten. Dit
had weer effect op de publieke en dus
gemeentelijke opinie ten aanzien van
het Roersingelproject, waardoor het
nog weer moeilijker werd nieuwe
huurders aan te trekken .
En was deze buurt niet al een probleem, bezien vanuit de stadsontwikkeling? In 1955 ontstond juist in dit
stadsdeel een ondernemersvereniging
die het hoofd wilde bieden aan Steen4 RUIMTELijK SEPTEMBER 2003

Passages

Het oorspronkelijke plan met de centrale
parkeergarage en toegangen vanaf de
Brugstraa( en Neerstraat
Eén van de appartementgebouwen 'stond'
haaks op de rooilijn. De groene delen
tussen de appartementgebouwen zouden
een parkachtig karakter krijgen. Dit plan
voorzag in de sloop van diverse achteraanbouwsels, waaronder die van het monumentale pand Cil/ekens-Dreessens en
kende toegangen naar de parkeergarage/
winkels vanuit de Neerstraat en de
Brugstraat

In het aangepaste en uiteindelijk gerealiseerde plan heeft de parkeergarage een
'boon'-vorm gekregen. De passage heeft
twee toegangen vanaf de Neerstraat en de
appartementen liggen zowel in de Molenstraat als op de Roersingel op de rooilijn.
De achterpanden van Cil/ekens-Dreessens
zijn in het nieuwe complex geïntegreerd en
hebben een funaie gekregen.
weg en Hamstraat. Op vrijwel iedere
winkelruit van Zwartbroekplein tot en
met Marktstraat pronkte toen trots
'U koopt het best in Roermond-West'.
Met de bouw van het Roe rcenter probeert nu héél Roermond zich nadrukkelijker als winkelstad te profileren. Een
groter winkelpubliek trek je alleen aan

door een uitgebreider aanbod , zowel in
de diepte als in de breedte. Maar ook
de secundaire omstand igheden , zoals
bereikbaarheid, parkeren, cultuur en
vermaak (de eculeur locale) wordt een
steeds belangrijkere facto r. En het
moet gezegd , het Roersingelproject
biedt veel daarvan: parkeren, wonen,
gevarieerde winkels en een (misschien
verder uit te werken) thema in de
vorm van de oude gebouwen van het
Cillekens-complex met het smalspoorlijntje.
Voor een goede aansluiting met bijvoorbeeld het Munsterplein zijn er nog
wat obstakels. De beide passage-i ngangen aan de Neerstraat worden niet als
even kansrijk gezien. Vooral de ingang
tegenover de Stadsbibliotheek lijkt
betere vooruitzichten te hebben dan
die aan de Molenstraatkant. Immers,
het kooppubliek zal het complex vooral
vanu it de noordkant benaderen
(Markt - outletcenter; Brugstraat Voorstad ; Bergstraat- Steenweg) en
hopelijk het Roercenter in duiken. De
andere ingang (of is het een uitgang?)
aan de Molenstraatkant komt er dan
wat bekaaid van af. Het risico bestaat
dat de passage dan van iets naar niets
loopt, zoals indertijd het Hazepad van
de Hamstraat naar de Veldstraat liep.
In dit verband is het te betreuren dat
het Steenen Trappencomplex, in zijn
hu idige ontwerp bedoeld als louter
woningbouwproject, een gesloten
geheel blijft op de hoek Neerstraat/
Paredisstraat. In laatstgenoemde straat
sluit ' Frans, onze bisschop' met al zijn
kantoren , ook al niet soepel aan op de
loop naar het Munsterplein. Overigens
is hier het stadsbeeld ondanks, of dankzij , de vele panden van het bisdom in
Neerstraat en Paredisstraat, niet' aangetast.
Ten slotte lijkt zich een verschuiving
van winkels voor te doen vanuit Zwartbroekstraat en Hamstraat in de richting
van Roersingel en Markt. De nieuwe
impuls die vrijwel ieder binnenstedelijk
nieuwbouwproject wordt toegedicht
(op basis waarvan?) zou op dit vlak ook
wel eens negatieve gevolgen kunnen
hebben voor andere detailhandelsvestigingen in de stad en de wijken daaromheen, zoals eerder gebeurde in
Maasniel , de Kapel en Herten. ®

~

ONTMOETING MET GIE GRAUS
TEKST: JOEP JANSSENS

Net vóór de bouwvakvakantie
spreek ik Gie Graus, projectleider
van lWVastgoed, op het in aanbouw zijnde Roercenter-complex,
waar met man en macht wordt
gewerkt om het geheel tijdig
gereed te krijgen. In de hectiek
van boormachines, radio's en
generatoren spreekt Graus opvallend rustig, en geeft gedetailleerd
en chronologisch tekst en uitleg.
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Het programma van eisen van de
gemeente omschreef een winkelcentrum dat past tussen het BI-segment
(Neerstraat) en A2-segment (Brugstraat, Marktstraat en Bergstraat);
eigenlijk een versterking van het soort
winkels dat dit gebied reeds kende,
zonder de A-locaties van Steenweg,
Varkensmarkt te beconcurreren.
Centraal stond een supermarkt, aangevuld met een kleinschalig gevarieerd
programma. Vooral ook moest het om
nieuwe namen en nieuwe formules
gaan, die niet een verlegging maar eerder een versterking van het stadscentrum zouden inhouden. Speciaal
hiervoor werd een brancheringseemmissie in het leven geroepen waarin
- geheel volgens het poldermodel partijen als de Kamer van Koophandel,
de Limburgse ondernemersorganisatie
LOZO , de Cityvereniging en natuurlijk
de gemeente Roermond en 3W zelf
zitting hadden. Gie Graus schetst de
problemen van de verhuurder: "Het
waren allemaal mooie plannen, maar
zonder trekker (de supermarkt) kregen we

niets verhuurd. En toen de trekker er
. eenmaal was, hadden we het nog niet voor
het zeggen. Immers de plannen omvatten
streefdoelen: wat moesten we bijvoorbeeld
doen met een potentiële huurder die weliswaar geen nieuw product of nieuwe formule heeft, maar wèl enthousiast is. En konden we Roermondse winkeliers weigeren?"

lijk werd gevonden in Jumbo, een vergelijkbare formule.
De bouwwerkzaamheden waren echter
doorgegaan, en toen de ruwbouw al
klaar was kwam Jumbo met de eis dat
er rolbanen naar de parkeergarage
aangebracht moesten worden. Om niet
het risico te lopen dat de deal alsnog
afketste (wat een gezonde start van het
hele project zou belemmeren), gaf 3W
hieraan toe. In de bestaande vloeren
moesten enorme sparingen en verzwaringen worden aangebracht, en met
veel kunst en vliegwerk werden de
langgerekte rolbanen op hun plaats
gebracht. Het is hoofduitvoerder Theo
Kroon aan te zien dat dit hem en zijn
medewerkers veel grijze haren heeft
bezorgd. "Ge wilt nie wete wa daarvoor
nodig was!" Nou , daar hebben wij best
een idee van , want bouwvakkers en
uitvoerders die willen doorwerken in
de vakantie: daar is wat voor nodig!

(?)

JUMBO

ANDERE

Zoals gezegd was de komst van een
supermarkt essentieel voor een gezonde financiering. Laurus zou een
Konmar-supermarkt openen (vergelijkbaar met de in eerste instantie gepolste
Albert Heijn) , maar de Konmar-formule
bleek binnen het concern niet te werken en verdere uitbouw hiervan werd
stopgezet. Een Edah (ook van Laurus)
was geen optie, niet qua formule maar
ook omdat Edah al een aantal vestigingen in Roermond heeft. Op aandringen
van 3W, dat heel bewust zocht naar
een kwaliteits-supermarkt, ontbond
Laurus het contract uiteindelijk. Maar
nu moest in allerijl gezocht worden
naar een nieuwe huurder, die uiteinde-

Trots, uiterlijk rustig en ofschoon om
de haverklap gestoord door telefoontjes, toont Gie Graus het complex
waarvan hij over ieder detail wel iets
weet te melden: constructie, historie of
toekomstige gebruikers. Het ziet er allemaal indrukwekkend uit, en ik verbaas
me er altijd weer over dat er in zo'n
korte tijd zóveel gedaan kan worden.
Maar waar ik Graus over aan de tand
wil voelen zijn de gevolgen van het
complex voor de aanliggende (winkel)straten en de rest van de stad. Wie zijn
eigenlijk de huurders, behalve de
Jumbo? Graus somt ze moeiteloos op
en wijst ze aan op de tekening: ANWB
(van het Stationsplein), Broekmans

WINKELS
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(v/h Albèrt Smeets, van de Neerstraat),
Duthler, Gall & Gall (óók op de Schuitenberg) , Marskramer, Pipoos, Straus
Reizen, Stuy (horeca, in de Cillekensfabriek), Villa Happ (óók in het outl.e tcenter), Wyliwyg (van de Hamstraat).

"Met een aantal zijn wij nog in onderhandeling en die kan ik helaas nog niet
noemen". De glinstering in zijn ogen
verraadt echter dat het goed loopt;

"wij hebben nog twee maanden te gaan."
Enige zorg baart hem nog altijd de
moeizame verhuur van de oude panden,
zowel aan de binnenzijde van het complex (het Cillekens-achterhuis, Neerstraat nr. 28) als aan de Neerstraat. De
panden op nr. 24 (v/h slagerij Ottenheim, eerder Beljouw), 26 (v/h Mariëlle
Babyhuis) en 36 (couturier Van Dijk)
zijn nog niet verhuurd. De gevels worden wèl opgeknapt om in ieder geval
het straatbeeld niet te verstoren. Ook
hier kende het project een tegenvaller.
Men was immers in vergevorderde
onderhandeling met Gerrit-Jan Heijn
voor de vestiging van zijn Oibibio-hotel
in het winkelgedeelte van Cillekens en
twee aangrenzende panden, toen deze
uiteindelijk afhaakte. Graus: "Het is ook
jammer dat BOAK (de ontwikkelaar die
De SteenenTrappen en de achterliggende terreinen wil ontwikkelen - red.)
vooral een woningbouwer is, anders hadden zij ook ingezien dat er een mooie

passage te maken zou zijn vanuit de
Neerstraat naar de Paredisstraat." (Nu is
daar alleen een gesloten woonstraatje
gepland - red.) .
Er vestigden zich op de nieuwe locaties
toch ook een groot aantal bestaande
zaken, zoals ANWB, Broekmans, Wyliwyg, en zelfs winkels die nu meerdere
vestigingen krijgen (Gaii&Gall, Villa
Happ). Daarin ziet Graus juist het bewijs dat er wel degelijk sprake is van
een vergroting van de markt. De bedrijven moeten immers fors investeren in
de panden, die als casco worden verhuurd.
Na een voor het Roermondse
winkelcentrum tumultueuze periode is het goed wanneer alles en
iedereen tot rust komt: winkeliers
en winkelaars, bewoners en bezoekers, chauffeurs en fietsers, Roermondenaren en Duitsers.
Zodat we kunnen wennen aan de
nieuwe situatie. Het gelijk of
ongelijk van alle rapporten, studies
en verwachtingen wordt dan
vanzelf bewezen. ®

Zie ook: www.3winfo.nl/3whomel
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MOS
Met de komst van het Roercenter verdwijnt een laatste rest van groezelige
armoede uit de westhelft van de binnenstad. Al eerder verdwenen naamloze sloppen rondom de Molenstraat,
werden de St. Nicelaasstraat en de
Koolstraat opgeknapt en de Gats afgesloten; later volgde de Pelserstraat.
Hotel Circuit (hoek Molenstraat/Roersingel) was hier jarenlang een wat ranzig etablissement met kamerverhuur
per uur. Op deze mossige voedingsbodem ontsproot begin jaren tachtig een
stuk alternatieve subcultuur: Collectief
Café De Klinker, beheerd door een
stichting die met de revenuen kleinschalige groene initiatieven wilde ondersteunen. "Maar als ik hier kom, dan drink ik

voor de vrede, kleinschaligheid en 'n beter
milieu. Als ik hier kom, dan zuip ik heel

Voorheen Hotel Circuit, CC De Klinker,
Pandora. Foto: Gerard van de Garde.
De Klinker van binnenuit en het collectief op de stoep van Collectief Café De
Klinker in 198 I. V.l.n.r: )os Oosterholt,
Bart Thissen, Dennis Janssen, Joost van
de Beek, Josette Thissen en Rudy van
Roosmalen. Foto's: Dennis janssen.

mensvriend'lijk. 't Drinkt zo lekker voor de
goeie zaak", zong men bij de opening.
Maar waar revenuen zijn, wordt belasting geheven. In dit geval was dat personele belasting op de optredende liveartiesten, en dat kostte het collectief
eind 1985 de kop. Eén van de leden
zette de zaak voor eigen rekening voort
en doopte haar Pandora. Onder die
naam floreerde het café een decennium
lang, tot het gesloopt werd voor het
Roe rcenter - als aller laatste gebouw op
het terrein, zoals het een bolwerk van
de tegenc:ultuur betaamt. ®
GvdG

Gerard van de Garde in gesprek metThom Hoofwijk en Wim Willems.
Met medewerking van Paul Poell.
Zuigt het Roercenter, bedoeld als
impuls voor een verloederd winkelgebiec! (Roermond-West), een
ander winkelgebied (de Hamstraat) leeg?
Een vraag om voor te leggen aan
twee oud-middenstanders die zoiets al eens hebben meegemaakt.
Wim Willems (60), zoon van een
boekhandelaar die zijn zaak van
de Marktstraat naar de Steenweg
verhuisde, ging zelf terug naar de
Neerstraat toen die plek opnieuw
een A-locatie leek te worden.
Thom Hoofwijk (68), eerder eigenaar van een porseleinwinkel,
bestreed in de jaren zeventig de
gemeente namens de OndernemersVereniging Roermond (OVR).
De komst van het grootwinkelbedrijf in het Kloosterwandkwartier
ging toen ten koste van bestaande
winkels en van het monumentale
karakter van het Munsterplein en
de Kloosterwandstraat.
Het gesprek nam al snel de wending van een pleidooi voor meer
kwaliteit (en niet voor meer klanten), voor meer speciaalzaken (en
niet voor meer filiaalbedrijven),

voor herstel van oude gevels (en
niet voor 'vrijheid van reclame'),
voor wonen in de binnenstad (en
niet voor leegstand in teveel
straten-met-winkels)- kortom:
een pleidooi voor meer delicatessen en minder eenheidsworst.
Is het nieuwe Roer center goed voor
Roermond?
Hoofwijk: "ja. Het zorgt voor werkgele-

genheid. En de kwaliteit van de bouw vind
ik goed. Maar er zijn ook minpunten."
Willems: "Ik zeg niet voor I 00% ja. Het
project was oorspronkelijk niet bedoeld als
8000 m2 winkeloppervlak erbij; het uitgangspunt was de opwaardering en revitalisering van heel Roermond-West. Dat is
niet volledig gebeurd, en dat is een minpunt. Er zijn wel positieve punten. Positief
is de supermarkt en de parkeergarage.
Toen het autoverkeer toenam kregen
Venlo, Weert en Echt parkeerruimte en wij
niet. Wij hebben jarenlang geroepen: 'We
hebben geen parkeergarage!' Nu hebben
we dadelijk twee parkeergarages, al is dat
nog steeds te weinig."

gelijking met andere steden.
Willems: "Nu, ja. Maar in de jaren waarin

het speelde had Roermond niets. En er
verdwijnen nog dagelijks parkeerplaatsen.
Ik kan in Milaan en Düsseldorf overal
naartoe rijden en mijn auto neerzetten."
Hoofwijk: "Toch zie ik dat anders. Als ik
een vrouw tref waar ik verliefd op word,
en ik moet een eind lopen om haar te
zien, dan lóóp ik een half uur om haar te
zien!"
Nog meer minpunten?
Hoofwijk: "Heel het noordwestelijk

gedeelte van de binnenstad blijft achter,
dat heeft de gemeente niet opgeknapt. De
Neerstraat is - met de Swalmerstraat - één
van de mooiste straten van Roermond. Het
is jammer dat daar niets mee gedaan
wordt. Het heeft meer dan 20 jaar
geduurd ..."
Willems: "25 jaar!"
Hoofwijk: " ... en de zelfstandige detailhandel is dood, die is vrijwel helemaal weg
uit het gebied. Nu is het zaak dat de
zelfstandigen terugkeren."

Roermond scoort qua parkeerproblematiek anders niet slecht in ver-

~
~~.-....J,~U
De komst van het grootwinkelbedrijf in het Kloosterwandkwartier ging toen (in de jaren zeventig) ten koste van bestaande winkels en van
het monumentale karakter (inzet: Grote Sociëteit) van het Munsterplein en de Kloosterwandstraat Foto's: Gemeente-archief Roermond.
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quette van. In die tijd is mijn vader met
zijn zaak daarheen verhuisd. Zowel op de
Hamstraat als op de Steenweg vestigde zich
het grootwinkelbedrijf met zijn ft/ia/en, ... "
Hoofwijk: " ... en toen is het Groot College
gesloopt ... "
De opkomst van de winkelketens is
toch een landelijke tendens?
Willems: "Natuurlijk."

Plus dat veel ondernemers hun bedrijf
opbouwen, geen opvolging hebben en
de zaak dan aan een keten verkopen.
Willems: "Dat zie je in elke stad. Ik ben

daar zelf ook een voorbeeld van. "
Waarom is die zelfstandige detailhandel
zo belangrijk?
Willems en Hoofwijk, als uit één mond:

"Het brengt kleur, geeft iets extra's.
Zonder de zelfstandige detailhandel zijn
alle koopsteden hetzelfde. Het zorgt voor
eigen karakter, waardoor het de moeite
waard is om naar Roermond te komen."

Willems: "Het waren allemaal speciaal-

zaken daar. Roermond-West was in heel
Limburg bekend vanwege zijn speciaalzaken."
Hoofwijk: "U koopt het best in Roermond-West', dat was de slagzin."
Willems: "Mijn eigen zaak was een
typisch voorbeeld. In 1928 is mijn vader
begonnen in de Marktstraat Toen was de
Marktstraat als winkelgebied vergelijkbaar
met de Steenweg nu. Na de oorlog kreeg
je een verplaatsing van de Neerstraat/
Marktstraat naar de Steenweg en de
Hamstraat Vooral na 1960. De Steenweg
had een voorsprong, want dat was de
eerste winkelpromenade in Nederland, in
/969 (de eerste autovrije winkelpromenade was de Lijnbaan in 1953
in Rotterdam -red.). Daar is nog een pla-

Stelling: 'De actieve zelfstandige
ondernemers zijn nomaden in hun
eigen stad.'
Hoofwijk: "Niet mee eens. Ze voelden
zich wèl zo behandeld door de gemeente. "
Willems: "Een zelfstandige ondernemer

die de boel bijhoudt zal zelf bepalen of hij
op een zeker moment met zijn zaak moet
verhuizen. Toen de Steenweg aantrekkelijker werd, zijn sommige ondernemers uit
Roermond-West verhuisd. Andere, die
speciaalzaken hadden, konden zich goed
handhaven."
Hoofwijk: "Wie verhuisde - om goede
redenen - was geen nomade maar een
goede ondernemer. Het is hetzelfde als
wanneer je collecties changeert."
De achterblijvers hadden geen kwaliteit.
Hoofwijk: "Dat is niet waar. je had Albert

Smeets, Maison Smeets, Van Rey slagerij,
Bel/lederwaren, josique ... Stuk voor stuk
kwa/iteitszaken."
Ik bedoel de kwaliteit van het
ondernemerschap. Wat is de kwaliteit
van een zelfstandige ondernemer?
Hoofwijk: "Inspelen op je doelgroep ..."
... of inspelen op mogelijkheden om je
uitermate te profileren, ...
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Hoofwijk: "Precies!"
... of op mogelijkheden voor expansie.
Wie in de jaren zestig en zeventig
goede zelfstandig ondernemers waren
in Roermond-West, die werden
nomaden in hun eigen stad en trokken
naar de Steenweg en de Hamstraat:
'Dáár is het te verdienen.' Wie bleven
zitten staken meer energie in het
wegkruipet:l achter de eigen kassa dan
in ondernemen .
Willems: "Maar dat had een duidelijke

oorzaak. Vanaf 1978 is alsmaar geroepen
dat de zaak nu toch echt aangepakt ging
worden en het is iedere keer weer uitgesteld. Mijn vader ging in de jaren vijftig
naar de Steenweg. Toen Roermond-West
die impuls zou krijgen, was ik in 1988 de
eerste die met La Trouvaille en daarna
met de boekhandel daarheen is teruggegaan. ja, dat het nu alleen vijftien jaar
later is ...!
Er is inderdaad een aantal winkels
vertrokken. En dan krijg je dat je als
achterblijver alleen nog kunt vechten om te
overleven."
Nog een stelling: ' De ondernemers in
Roermond-West hebben jarenlang
zorgvuldig een verkeerd image opgebouwd.' Continu roepen dat het slecht
gaat trekt geen klanten. Dan wordt je
slogan: 'U koopt het lest in RoermondWest.'
Willems: "Dat is echt ~auwekul. Als er
een probleem is, en dat wordt dagelijks

geconstateerd door de ondernemers èn de
klanten~ dan kun je wel zwijgen, maar je
móet het wel roepen. 25 jaar zijn we er
nu al over bezig!"
Hoofwijk: "je moet soms hard kaken om
gehoord te worden."
Willems : "In 1978 ging het om het
opwaarderen en revitaliseren van het hé/e
gebied Roermond-West. Daarna kwam de
gemeente met het verhaal: dit is niet
haalbaar. Toen is het plan beperkt en
kwam het Roersingelproject uit de bus. We
hebben nu alleen het Roercenter, de
Neerstraat en Marktstraat zijn vergeten."
Hoofwijk: "De rest van de monumentale
Neerstraat en Marktstraat is door de
gemeente verwaarloosd. Ze moeten de
hele binnenstad breder zien. De gemeente
ziet de bezoekers van de stad als wandelende portemonnees. De binnenstad is niet
alleen winkelen, maar heeft ook cultuur,
monumenten, dat soort dingen. We
moeten streven naar hoge kwaliteit, dat
strookt met het eigen karakter van de
stad, dàt is de potentie. Roermond is een

maatje kleiner, maar toch vergelijkbaar
met Den Bosch, Hasselt, Maastricht. De
historische binnenstad is de parel, de
diamant. Het is de voedingsbodem voor de
zelfstandige detailhandel."
Willems: "Kwaliteit moet je trouwens niet
elitair zien. Vroeger had je bijvoorbeeld
Friet Antje in de Burgstraat, dat was hoge
kwaliteit. Roermond moet zijn eigen
nichemarkt creëren."
Is het achterland van Roermond kleiner
dan in de dromen van de gemeente?
Willems: "Elk onderzoeksbureau begint

met je te vertellen dat je een enorm
achterland hebt en trekt allerlei cirkels op
de kaart, maar ... We zullen de klanten
ergens anders moeten wegsnoepen."
Hoofwijk: "De leegstand in het winkelgebied is heel hoog. We willen teveel. De
rek is eruit, de grens bereikt. Je ziet het.
aan het outletcenter. Campingpubliek, dat
is het enige wat je nog trekt."
Is het Weert met zijn Muntpassage wèl
gelukt om extra winkelpubliek aan te
trekken?
Willems: "Ik denk het wel; ze hebben
nieuwe klanten getrokken. Maar dat is óók

een kwestie van parkeerruimte. Wij
verliezen nog altijd klanten uit de regio
aan Weert vanwege het parkeren."
Hoofwijk: "En gebruikmaken van je
historische binnenstad! Wij hebben in
Roermond zó'n rotzooi. Schreeuwerige
reclame, vermeubelde gevels ... Het outlet
center, zijn we daar achteraf nu zo blij
mee? Ze hebben ons de Stadswei afgenomen en het poortgebouw versjangeleerd..
Langs de weg zie je een rotzooi van
smerige, viswijvenachtige reclame. Hou
een beetje rekening met je mooie, histori-

sche binnenstad. Ga in Weert kijken: het
beetje historische kwaliteit dàt ze hebben,
daar hebben ze wat mee gedaan. Wij
doen hier geen k... aan onze gevels."
Willems: "We kunnen beter praten over
'die potentieel schitterende mooie historische binnenstad'. De gemeente laat dat
liggen. De nieuwe reclameverordening
moet er nog altijd komen; dat hangt
alweer zo'n vier jaar."
Hoofwijk: ''Je moet bestaande straten
weer in orde brengen. En van sommige
winkelstraten moet je misschien weer
woonstraten maken. De Heilige-Geeststraat, de Paredisstraat, ... "
Willems: "Wat denk je van de Schuitenberg?"
Hoofwijk: "... de Zwartbroekstraat ... Dan
breng je ook de leefbaarheid in de stad
terug. Woonwijken zijn hier allemaal weg.
Je hoort in de stad geen kinderen meer
lachen."
Willems: "Daarom is het ook een plus
van het Roercenter dat er een èchte
supermarkt komt. De Jumbo heeft een
prachtig aanbod. Kijk eens naar wat daar
te koop is, dat is niet te vergelijken met die
Edah. Een aanwinst voor de binnenstad."
Het evenementenbeleid?
Willems: "Dat hoort er allemaal bij.

Hoeveel jaar praten ze nou al niet over
het evenementenbureau?"
Hoofwijk: "Ik ben actief in de historische
kinderfeesten, de Sinterklaasviering en zo
... dat zijn eigen dingen van Roermond."
"Er is nog een reden waarom de zelfstandige ondernemers belangrijk zijn voor de
stad. Ze zijn betrokken bij het sociaalculturele gebeuren, het gemeenschapsleven enzovoort. Filiaalhouders hebben hun
hart hier niet liggen; ze trekken om 6 uur

het rolluik dicht en rijden naar Hoensbroek
of waar ze ook wonen. Hun hart ligt
ergens anders. Onder de middenstanders
bestaat een groep die betrokken is.
Doordat de binding met de klanten
persoonlijker is, maar ze hebben ook meer
liefde voor de stad, een emotie voor de
stad. Filiaalbedrijven zijn niet betrokken."
"Ik verwacht dat het Roercenter straks
iedere zondag open is. Maar je kunt van
zelfstandige ondernemers die alleen of met
zijn tweeën werken niet vragen om iedere
zondag open te zijn. Dan hebben ze geen
leven. Dat is het verschil met de (I/iaafbedrijven. Dat is het Oude of het Nieuwe
Testament. De zelfstandige ondernemer
mag niet in de hoek worden gedrukt. We
moeten een discussie voeren over de vooren nadelen van de zondagsopenstelling.
Niet in termen van euro's, maar in termen
van maatschappelijke winst en verlies."
Is het Roercenter strategisch een
verkeerde keus voor Roermond?
Willems: "Nee, dat geloof ik niet. Het
Roercenter is een plus voor de stad, maar

het is de economie die tegenzit."
Hoofwijk: ''Je moet het niet overdrijven. Je
krijgt nu een kwaliteitsimpuls daar. Roermond-West, dat wordt mooi. Een stad is
nooit af Straks krijgen we het stationsgebied, de Markt, ..."
Willems: "Het is de moeite waard. Ik ben
blij dat de stichting Ruimte het pandCil/ekens behouden heeft. Het is op een
prachtige manier ingepast in het complex niet te vergelijken met wat ze in Weert
met het oude Muntgebouw hebben
gedaan."
Hoofwijk: "Het Roercenter zal over tien à
vijftien jaar nog steeds voldoen. De kwaliteit van de architectuur en de bouw is
goed, beter dan wat er vijfentwintig jaar
geleden van de V&D en de Hema is
gemaakt."
Maar misschien zeggen we dan opnieuw: 'Toen zagen we het verkeerd.'
Willems: "Daar kun je niks aan doen.

Boekhandel Willems heeft in 19 5 7 de hele
oude inventaris en de oude pui eruitgeslagen en we kregen de eerste glazen
pui in Roermond. Dat was toen verstandig
en toekomstgericht. Als we tóen geweten
hadden hoe we daar nu over denken ..."
Wim Willems: "De zelfstandige detailhandel brengt kleur, geeft iets extra's.
Zonder de zelfstandige detailhandel ... "
Thom Hoofwijk: " ... zijn alle koopsteden
hetzelfde. Het zorgt voor eigen karakter,
waardoor het de moeite waard is om naar
Roermond te komen." ®
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TEKST: THEI MOORS
De detailhandel lijkt een keiharde business; de kleintjes zijn allang door agressieve grootgrutters opgeslokt,
nieuwe centra zuigen bestaande hartstikke leeg en alsof dat nog niet genoeg is hangt Nederland een nieuwe
trend boven het hoofd. Distributieplanologen spreken van perifere detailhandelsvestigingen, wij houden het
even op weidewinkels. Omdat dit nummer van Ruimtelijk aandacht besteedt aan het Roercenter, is de vraag
gerechtvaardigd of en in welke mate het splinternieuwe Roercenter in onze historische binnenstad bedreiging
zal ondervinden van de vestiging van detailhandel aan de randen van de stad.

VVINKELS IN DEVVEI,
STILSTAND IN DE STAD?
De detailhandel bepaalt in belangrijke
mate de vorm en de kwaliteit van de
stedelijke omgeving. Winkels hebben
naast een verzorgende en commerciële
functie ook steeds meer een recreatieve functie*. Kijk maar eens op een
koopzondag wat een volk e r in de stad
is. Verkopers klagen dat er veel gekeken en weinig gekocht wordt, maar de
kopers "hebben nog iets leuks gekocht
en op het terras was het ook erg
gezellig." Winkelgebieden zijn vaak de
belangrijkste plekken waar allerlei
vormen van activiteiten samenkomen.
Daarmee is niet gezegd dat deze
winkelgebieden per definitie in een
stadscentrum liggen. In navolging van
ontwikkelingen in de VS zien we in
Europa, vooral in Frankrijk, België en
Duitsland, steeds meer shopping mails
ontstaan: overdekte winkelcentra aan
stadsranden of langs doorgaande wegen
met een goede bereikbaarheid, voldoende parkeerruimte en lage grondprijzen. Een bekend voorbeeld is
CentrO in Oberhausen, Duitsland. Een
paar trekkers en de kopers komen vanzelf wel. Stadsbesturen zien daar ook
vaak brood in. De centra verhogen
immers het verzorgingsniveau van de
stad en dienen als koopkrachtmagneten
met een bovengemeentelijke uitstraling.
Vaak verheugen deze overdekte consumptiepaleizen zich in een grote
populariteit. Echter door hun ligging aan
de rand van de stad kunnen ze de
vitaliteit van bestaande binnensteden
aantasten. En daarmee de levendigheid
van deze stedelijke ruimte bedreigen.
Centrum wordt periferie en periferie
wordt centrum.
HET RUIMTELIJKE O RDEN INGSBELEID

Kijken we naar Nederland, dan is de
winkel in de wei eigenlijk nog een vrij
onbekend fenomeen. Vanwege het
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specifieke, beperkende ruimtelijkeordeningsbeleid heeft ons land zijn fijne
detailhandelsstructuur kunnen behouden . Een bewust, consistent ruimtelijk
beleid op nationaal niveau concentreert
de detailhandel in de binnensteden.
Begin jaren zeventig werd na onderzoek geconstateerd dat grootschalige
detailhandelsvestigingen buiten bestaande winkelgebieden een negatieve
invloed zouden kunnen hebben.
Daarmee was het beleid voor Perifere
Detailhandels Vestigingen (PDV, grote
winkels met grote spullen) geboren:
met uitzondering van auto's, boten en
caravans (en later ook van meubels,
tuinartikelen en dergelijke) mocht er
geen vestiging van detailhandel buiten

de stad plaatsvinden . Om nieuwe
mogelijkheden te scheppen voor
nieuwe formules kwam er begin jaren
negentig een uitbreiding met het beleid
voor Geconcentreerde Grootschalige
Detailhandels Vestigingen (GDV, heel
grote winkels met kleine spullen). Deze
werden uitsluitend toegestaan in de
dertien stedelijke knooppunten aangewezen in het nationale ruimtelijke
beleid (de Vierde Nota), zoals Maastricht/Heerlen, Eindhoven en Arnhem/
Nijmegen. In het beleid werd onder
andere bepaald dat GDV-Iocaties op
een B-locatie dienen te liggen , nabij een
openbaar-verveersknooppunt en goed
bereikbaar met de auto, en er moest
een regionale detailhandelsstructuurvisie als onderbouwing ontwikkeld

SJÓMMELE
De Sjómmelmert was een poging van
de winkeliersvereniging RoermondWest om weer publiek naar de Neerstraat en Marktstraat te trekken. Dat
lukte wonderwel. Vooral in de beginjaren, toen Luikse markten, braderieën
en rommelmarkten nog zeldzaam waren, kwam er veel volk. Toch kon het
succes van de Sjómmelmert de neergang van Roermond-West als winkelgebied niet verbloemen - laat staan te-

genhouden of keren . Integendeel, het
onderstreepte enigszins dat de Neerstraat en Marktstraat geen A-locaties
meer waren.
Na een aantal magere jaren trekt de
Sjómmelmert weer aan . Dit jaar werd
het 35-jarig jubileum gevierd op een
nieuw plaveisel dat mooi aansluit bij het
historisch karakter van de straten .
Voorboden van een nieuw élan in Roermond-West?®
GvdG

worden. Bovendien moesten de winkels de 1500 m2 vloeroppervlak overstijgen. Voorbeelden van gerealiseerde
GDV-centra zijn MegaStores in Den
Haag, Alexandrium in Rotterdam en
ArenA Boulevard in Amsterdam.
De beide Nederlandse outlet centers
(Batavia Stad en Designer Outlet
Roermond) vallen overigens weer
onder een ander regime.
Hiermee legde het rijk het beleid omtrent weidewinkels feitelijk vast. In de
nieuwe Vijfde Nota inzake het ruimtelijke
beleid van Nederland komen de genoemde beperkingen deels te vervallen.
Hierdoor zullen er meer vrijheden zijn
voor onderne~ers om zich te vestigen
in winkels buiten de bestaande centra,
waarmee er een nieuw speelterrein
ontstaat voor buitenlandse ondernemingen die slag willen leveren met de
bestaande ondernemers in binnensteden. Zoals bijvoorbeeld in vormen als
de megastores (gewoon heel erg grote
winkels) en de outlet centers of de
daarmee verwante factory stores (veel
kleine winkels met kleine spullen).
BINNENSTAD BEDREIGD?

Deze nieuwe trend en het daarop
reagerende nationale beleid zullen naar
mijn idee geen grote negatieve gevolgen
hebben voor het nieuw ontwikkelde
Roercenter. Roermond mag zich sinds
een tweetal jaren verheugen in de aanwezigheid van een eigen outlet center
in de StadsweL Nu past dit concept
weliswaar grotendeels (net niet helemaal) in de GDV-formule, maar het
heeft een paar typische Roermondse
kantjes, een eauleur locale om zo te
zeggen. Immers, onz_e eigen DOR is
gelegen op zeer korte afstand van het
binnenstedelijk winkelhart en kan daarom nooit als bedreigend, maar-eerder
als aanvullend gezien worden . Kijk maar
eens op een willekeurige winkelzondag
hoeveel mensen er de oversteek naar
de Markt en Steenweg of Neerstraat
maken, om te zien wat er jenseits van
de grote weg ligt. Als van al deze mensen een tiende terug komt op een
doordeweekse dag, dan heeft de binnenstad en dus ook het Roercenter al
winst. Overigens is dan een goede
aandu iding van het winkelhart een
voorwaarde, waarbij de aardige voorstellen, gedaan door het Centrummanagement onder aanvoering van Paul
Kersten, zeker moeten worden bezien.
De detailhandelsontwikkelingen op
Bedrijventerrein Broekhin zullen naar

·mijn idee ook geen concrete bedreiging
vormen . De daar gevestigde zaken
opereren veelal in het volumineuze
PDV-segment (auto's, doe-het-zelf en
keukens) en dat zijn juist de winkels die
uit de stad getrokken zijn vanwege de
betere bereikbaarheid per auto. De
stedelijke vitaliteit zal door hun vestiging aan de periferie inderdaad een
invloed ondergaan. Immers, het parke-ren in onze binnenstad concentreert
zich grotendeels op de grote par keerplaats van de DOR, in de parkeergarages van Kloosterwand en Roercenter
of vlakbij het winkel hart. Hoe meer
auto's nu uit de kransslagaderen van
het stadshart wegbl ijven , hoe kleiner de
kans op een verstopping. Met alle prettige gevolgen van dien voor de stadsbezoekers en ontspanningsbehoeftigen.
De populariteit van de Roermondse
binnenstad wordt hiermee evenwel
sterk afhankelijk van de wijze waarop
haar bezoekers zich verplaatsen!
Kij ken we naar de toekomst, dan zal de
vestiging van nieuwe weidewinkels in
Roermond streng gereguleerd worden.
Enerzijds door de fysieke begrenzing
van de in ontwikkeling zijnde A73. De
mogelijkheden om nog verder naar het
oosten uit te !:)reiden zijn met de realisatie van deze weg om zeep. Maar dat
wordt ook vanuit het provinciaal en
gemeentelijk beleid gesteund. Nieuwe
detailhandelsvestigingen dienen binnen
het bestaande stedelijke gebied of op
Keulsebaan Zuid gesitueerd te worden .
Daarnaast zullen nieuwe bedrijfsterreinen binnen het te ontwikkelen
verstedelijkte gebied tussen Roermond
en Echt gevestigd moeten worden.
Al met al komt het Roercenter, hoewel
met grote vertraging ontstaan, voor het
Roermondse binnenstedelijk milieu niet
te laat. Weidewinkels en het DOR
zullen de binnenstad niet leegzuigen.
Het Roercenter biedt een winkelconcept dat weliswaar verre van nieuw
is, maar dat we nog niet hadden,
afgezien van de Hazepadpassage die
letterlijk en figuurlijk doodliep: een
overdekte passage. Het valt te hopen
dat het Roercenter zal bloeien zoals
het ontwikkeld is: lang en intens.

Literatuur:
* David Evers in: Stedebouw en Ruimtelijke Ordening, 03/2002.

CENTRUMMANAGEMENT
EN DE COULEUR LOCALE

Hoe kijkt centrummanager Paul
Kersten (35) van de Stichting Centrummanagement naar de cultureelhistorische eigenheid van het winkelgebied?
De totstandkom ing van het Roercenter
kenmerkte zich onder meer door een
slordige omgang met ondergrondse
historische waarden zoals de middeleeuwse stadsmuur en oude kelders.
Hadden die niet beter in het plan moet en worden geïntegreerd?
Kersten : "Het is de bedoeling de voormalige stadspoorten, dus de Ezelspoort,
Brugpoort en Kraanpoort, te vermelden
op infoborden in het gebied. Het zijn belangrijke waarden die integraal moeten
worden gepresenteerd. Daarmee kun je
de eauleur locale van de stad versterken.
Dat geldt overigens voor de hele binnenstad.
Concreet?
Kersten: "Bijvoorbeeld een sieradenroute
vanuit het museum via winkeletalages
naar het Centrum voor de Kunsten. Er
komen thema-winkeldagen zodat het publiek kan zien dat er naast kunst of horeca
of cultuur of muziek ook aantrekkelijke
winkels zijn in de hele stad. De Stadsbibliotheek is een belangrijke impuls geweest in de aanpak van het gebied Roermond-West, en zeker voor het Roersingelproject Bezoekers en kijkers worden consumenten."
Etalages en gevelreclames passen niet
altijd even goed in het hist orische
straatbeeld ...
Kersten : "Wij zijn bezig straatbeeldplannen te ontwikkelen. In de Neerstraat
heeft 3W Vastgoed vier panden aangepakt, die er nu weer piekfijn bij liggen.
Aan de gemeente is advies uitgebracht
voor de aanlichting van een aantal gevels
en extra verlichting in het plaveisel."
Zie ook: www.roermond.com/centrum/Centrum.htm
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TEKST: WILLEM CARTIGNY

door ...
De Douvesho( in 1948. Het carrékarakter en de rol hierbij van de schuur (rechts) zijn
duidelijk te zien. Foto: jo Schreurs.
In Ruimtelijk van juni 2003 schreven we onder de kop lilegale sloop
in de Hamstraat over het gemeentelijk beleid van pappen en nathouden dat leidt tot voortgaande
aantasting van het monumentaal
erfgoed. Het artikel ging met
name over de binnenstad en over
de oplossing van (een deel) van
het probleem zoals door Ruimte
voorgesteld, namelijk de inventarisatie van panden van vóór 1850,
iets wat al vele jaren geleden
weliswaar in beleid is vastgelegd
maar waar tot nu toe niets van
terechtkomt.
Ook het buitengebied ontkomt
echter niet aan kaalslag of vernieling tengevolge van functieverandering, inadequaat beleid, economische ontwikkeling enzovoort.
Het artikel eindigde met de zinsnede dat " ... het wachten is op
het volgènde 'incident' waarbij
monumentaal erfgoed sneuvelt".
Erg lang hoefden we helaas niet te
wachten; eind mei, begin juni werd
de monumentale schuur van de
Douveshof te Me rum gesloopt,
tegen alle procedures in.
De Douveshof te Merurn is (was) een
monumentale boerderij te Merum, een
rijksmonument. In het artikel - in het
HVR-Jaarboek 2003 - Uit het verleden
van de Douvesho(te Merurn beschrijft
J. Schreurs het verloop van de verschillende eigenaren en pachters van deze
kapitale boerderij in carrévorm.
Daaruit blijkt dat de hofstede in elk
geval al bestond in 1603. Onder de
eigenaren komen bekende Roermondse
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namen voor als Van Wevelinckhoven,
Burghoffen Van Crugten. Waar de
naam Douveshof precies vandaan komt
is onduidelijk. Het is niet uit de stukken
af te leiden of de naam verwijst naar
een vroegere bewoner of eigenaar dan
wel naar het houden van duiven
(duyfhuys).
In 2000 verliest de Douveshof zijn agrarische bestemming en komt een woonbestemming in zicht. Omdat het om
een (rijks)monument gaat is bij wijziging
een zogenoemde CHAW (cultuurhistorische analyse met waardenstelling)
verplicht. Die wordt opgesteld door
het Nijmeegse Monumenten Advies
Bureau (MAB}, een bureau dat al meer
in Roermond heeft geopereerd bij het
opstellen van bouwhistorische onderzoeken, ook indertijd bij de Ernst Casimir-kazerne en recent bij het ontrafelen van de cultuurhistorie van de singelring. Bij een CHAW wordt meestal
ook -een aantal aanbevelingen gedaan
om de renovatie/restauratie zo verantwoord mogelijk te laten uitvoeren.
EEN RECONSTRUCTIE

Begin 2003 wordt de monumentenvergunning aangevraagd bij de gemeente.
Omdat ons bekend is om welk kapitaal
en monumentaal pand het gaat bekijken
we zowel de vergunningaanvraag als het
rapport van het MAB. Erg enthousiast
over de verbouwplannen kunnen we
niet zijn omdat er sprake is van behoorlijk grote ingrepen. Omdat we ook
beseffen dat functieverlies nu eenmaal
kan inhouden dat je niet alles in de historische staat kunt behouden, menen
we toch met de nodige coulance hiermee te moeten omgaan. We rekenen

erop - gezien de aanbevelingen van het
MAB en de afgegeven monumentenvergunning waarin uitdrukkelijk sprake
is van "herstel en restauratie (niet
sloop)" -dat er prudent met de verbouwing wordt omgegaan. Een misrekening, naar later zal blijken.
In de besluitenlijst van B&W van 20 mei
2003 staat onder de kop Metselwerk
Douvesho( het besluit om "akkoord te
gaan met de sloop van het metselwerk
van de schuur" (dit zou in zeer slechte
staat verkeren) en "geeri nieuwe monumentenvergunning laten aanvragen voor
. de herbouw van het metselwerk".
Afgezien van de eufemistische omschrij. ving (alsof sloop van het metselwerk
wat anders is dan sloop van het hele
gebouw) vinden we dit een vreemde
gang van zaken: sloop was niet aan de
orde in de afgegeven monumentenvergunning en behoeft dus, conform de
Monumentenwet, wel degelijke een
nieuwe vergunning. In tegenstelling tot
berichten in de pers medio dit jaar dat
tijdens de werkzaamheden zou zijn
gebleken dat de schuur niet te handhaven zou zijn , is er is dus ruim voor het
begin van de werkzaamheden reeds
besloten de schuur op te offeren.
We besluiten ons licht op te steken bij
de Rijksdienst voor Monumentenzorg.
Die blijkt het absoluut niet met de
gemeente eens te zijn dat het metselwerk slecht is, maar acht dit, voor
zover het aangetast zou zijn, wel degelijk herstelbaar. (Het zou overigens ook
moeten worden hersteld volgens de
eerder afgegeven vergunning.)
Wat blijkt? De eigenaar is van plan een
grote kelder aan te leggen onder de
schuur, veel te groot voor de constructie van de schuur. De Rijksdienst ontraadt de gemeente dan ook daarvoor
toestemming te geven. De gemeente
slaat die waarschuwing in de wind. Als
je een groot gat gaat graven onder een
bestaand gebouw is er een gerede kans

dat de constructie van dat gebouw dat
niet aankan. Dat blijkt dan ook het geval te zijn, althans: het kan wel, maar de
uitvoering wordt veel duurder dan
gepland. Dan is goede raad duur en
redeneert men tijdens de bouwwerkzaamheden dat het, uiteraard, veel simpeler is de schuur maar eerst af te
breken, dan de kelder aan te leggen en
vervolgens de schuur er weer bovenop
te bouwen. Dat is evenwel in strijd met
de afgegeven vergunning, dus wat doet
de gemeente: die stelt doodleuk dat het
metselwerk te slecht zou zijn, zodat er
geen nieuwe vergunning nodig is.

INVLOEDSSFEER DESIGNER OUTLET
Het kennelijke succes van het
Designer Outlet Roermond (DOR)
heeft zijn weerslag gevonden in het

Voorontwerp Bestemmingsplan Bedrijventerrein Wil/emA/exander. Op dit

VERLIES MON UMEN TWAARDE N

Het is duidelijk dat hier naar de feiten
toe geredeneerd is en dat bij dit soort
handelwijzen de wettelijke bescherming
van monumenten een dode letter
wordt. Het feit dat de schuur later
weer wordt opgebouwd is geen verantwoorde monumentenzorg. De schuur
is/was een wezenlijk en authentiek onderdeel van het totale monument met
bijzondere waarden . Die waarden zijn
bij de sloop verloren gegaan. Gezien
het feit dat de schuur in oppervlakte
ongeveer de helft van de totale bebouwing uitmaakt is er een gerede kans dat
het totale monument straks van de
rijkslijst wordt afgevoerd in het kader
van het project Actualisering Monumenten Register. Dit project krijgt de
komende jaren zijn beslag en beoogt de
omschrijvingen in het rijksregister aan
te passen aan de tijd.
Wij hebben de gemeente dan ook laten
weten niet akkoord te gaan met deze
illegale sloop en verzocht eventueel
toegekende rijkssubsidie terug te vorderen, omdat het niet aanvaardbaar is
dat wederrechtelijke sloop van een
monument zou worden gesubsidieerd.
Tevens hebben we verzocht om extra
toezicht bij de uitvoering van de verdere werkzaamheden om te voorkomen
dat er opnieuw vernielingen worden
aangebracht bij het restant-monument.
OVERLEG MET DE EIGENAAR?

De eigenaar vindt het allemaal onzin en
verwijt ons dat we niet eerst met hem
overleg hebben gepleegd alvorens bezwaar te maken, daarmee aangevend
dat hij volstrekt niet op de hoogte is
van de gang van zaken bij dit soort procedures. De gemeente is namelijk vergunningverlener (naast de provincie die
subsidiehouder is). Wij hebben dan ook
te maken met de gemeente bij het
maken van bezwaren. We hebben de
eigenaar laten weten dat de sloop van

Sloopresten en piepschuim op het bouwterrein Douweshof. Foto's: Leonard Fortuin.
de schuur illegaal is, namelijk in strijd
met de Monumentenwet, en tevens dat
we bereid zijn met iedereen te praten ,
maar dat vergunningen dienen te worden aangevochten bij de gemeente als
vergunninghouder. En als er gepraat
moet worden, dan uiteraard niet over
sloop maar over verantwoorde herbestemmingen en restauraties; sloop
van monumenten staat niet in onze
statuten. Ondertussen verandert dit
niets aan het feit dat er een belangwekkend monument ernstig is aangetast, of
liever: deels vernield.
Dit gebeurt in het Jaar van de Boerderij
en nadat eigenaar Hawinkels van die
andere boerderij, aan de Lindanussingel , eerder dit jaar te horen heeft
gekregen dat zijn pand zal moeten wijken voor het project Roerdelta.
De boerderij Hawinkels is weliswaar
geen historisch monument, maar wel
een belangwekkend voorbeeld van
wederopbouwarchitectuur en als zodanig bijzonder. In dit Jaar van de Boerderij staat ook de Open Monumentendag
( 13 september) in het kader van
boerenbouw.
Na de vernieling van voormalige vestingwerken aan de Roersingel en middeleeuwse kelders aan de Hamstraat, is
dit het derde voorbeeld van vernielzucht dit jaar en de aanwijzingen voor
het volgend 'i ncident' dienen zich
alweer aan. Wordt het onderhand niet
eens tijd in het duale bestel dat we
tegenwoordig kennen, dat de gemeenteraad B&W ter verantwoording roept
voor deze vernielzucht die plaats vindt
onder het kopje 'monumentenzorg'? ®

bedrijventerrein van 80 ha liggen circa
70 bedrijven waar bijna 1750 personen werken .
Er is veel water in de vorm van de
Maashaven, de Willem-Aiexander-haven, de Lisbonnehaven (weet u die te
vinden?) en de Mijnheerkenshaven , en
er is een veelheid aan bedrijven die
betrekkelijk weinig of niets met het
water te maken hebben . Weliswaar
wordt de kade van de WillemAiexanderhaven gebruikt voor de
opslag en verwerking van over het
water aangevoerd zand en grind, maar
daarvoor kan zo'n dure infrastructurele voorziening toch niet zijn bedoeld? En dan ligt er ook nog een landtong tussen de Lisbonne- en de Mijnheerkenshaven die momenteel in gebruik is als remise voor de stadsbussen en die in het kader van de Beleidslijn Ruimte voor de rivier èf opgehoogd moet worden, èf waarop een
waterkering moet worden aangebrachtVan een echt 'nat' industrieterrein zoals ooit de bedoeling was is niet
veel terechtgekomen . En toch is er
blijkbaar zoveel water dat men een
deel van de Mijnheerkenshaven wil
dempen. Kortom, het zit zo hier en
daar ruimtelijk goed fout in dit gebied.
In het voorontwerp voor een nieuw
bestemmingsplan wil de gemeente een
nieuwe start maken. Men droomt van
een zekere zonering, uitgaande van de
Mijnheerkensweg. Ten zuidwesten
daarvan wil men de merendeels
grootschalige (watergebonden) bedrijven concentreren en ten noordoosten van diezelfde Mijnheerkensweg de merendeels kleinschalige , gemengde bedrijven. Tot bedrijfsverplaatsingen zal dit plan echter niet
voeren.
De nadruk in dit voorontwerp ligt op
het terrein dat direct grenst aan het
DOR. De gemeente meent dat het
DOR hoogwaardige toeristische en
recreatieve (leisure-) functies zal aantrekken. Daarvoor dienen de nu aanwezige bedrijven plaats te maken. Zo
worden er een tweetal fraaie zichtlijnen geconstrueerd waarbij de
noordzuidlijn zelfs zicht moet geven
op de Stadsweide. ®
LJ
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Door graafmachine 'veranderd'.

MUUR VAN ONBEGRIP
"Deze muur staat volledig uit het lood,
meneer, die moeten we wel afbreken"
(over een tuinmuur van rond 1900).

"Die steunberen kosten veel te veel plaats,
die zagen we er wel vanaf' (over een
fundament van de stadsmuur uit
ongeveer 1380). De aannemer en de
projectontwikkelaar van het appartementencomplex Villa Maxima naast
Bedrijvengebouw Wilhelminasingel (het
voormalige LVM-gebouw) komen uit
Brabant en weten niets van de plaatselijke historie. En dus probeert een aantal vertegenwoordigers van de Stichting
Rura en de Stichting Ruimte op - wat
later zou blijken te zijn - de eerste van
een hele reeks bloedhete maandagmiddagen afspraken te maken aangaande de bouw van het complex. De
bedoeling is dat tussen de twee muren
die nu zichtbaar zijn bergingen komen
voor de bewoners van het complex en
voor de bewoners van een recent tot
appartementen verbouwde woning
(Wilhelminasingel I).
De appartementen worden achter de
tuinmuur gebouwd, waarna de nu zichtbare muren iets worden opgemetseld

zodat de bergingen overdekt kunnen
ytorden en er een dakterras ontstaat.
Het fundament van de stadsmuur zal
aan de zijde van de Wilhelminasingel
weer worden afgedekt met aarde. Zo
wordt voorkomen dat het bij hevige
neerslag gaat schuiven en blijven de
mergelblokken het best bewaard.
Soms zit geluk in een klein archeologisch hoekje. Vóór dat fundament
ontdekte de Werkgroep Archeologie
van Rura (WAR) de resten van een
ouder verdedigingswerk: een aarden
wal waarop palissaden stonden.
De afspraken met de aannemer en de
projectontwikkelaar staan inmiddels op
pap_ier. Of ze ook allemaal worden
nagekomen? Bij het graven van de
proefsleuven ging het al mis. Hoewel de
aannemer nadrukkelijk had beloofd de
WAR te informeren wanneer de sleuven gegraven zouden worden is dat niet
gebeurd. Bovendien is het Archeologisch Dienstencentrum niet goed geïnstrueerd. Ze hebben namelijk geen
onderzoek gedaan, maar alleen toezicht
gehouden bij de graafwerkzaamheden.
In augustus is bij toeval geconstateerd
dat er een poging is gedaan de steunberen van het fundament te verwijderen. Op alle drie de steunberen zijn
duidelijk de sporen te zien van de bak
van een graafmachine waarmee geprobeerd is de steunen te slopen. Wie o
wie is hiervoor verantwoordelijk?
We zullen dus zeer alert moeten zijn,
onbekend maakt immers onbemind.
Toezicht door de gemeente valt niet te
verwachten na het recente vertrek van
de ambtenaren Erik Caris en Joop
Smeets. Roermond, let op uw archeologische en monumentale zaak! ® LJ

Oude muurrestanten uit mergel met recent beschadigde steunberen (aan de stadszijde).

MAASNIELDERBEEJ

Van

b~~k

TEKST: LUCIEN JANSEN
De Maasnielderbeek blijft de gemeente Roermond zorgen baren. Steeds
meer Roermondenaren die in de directe omgeving van of aan de beek wonen
klagen over stank, ongedierte en steeds
verder gaande verlanding.
Om inzicht te geven in de maatregelen
die de gemeente wil nemen ter voorkoming van die klachten, werd op 18 juni
in het stadhuis een inspraak-informatie-

avond (ja, dat kan, twee doelstellingen
op één avond) gehouden over het Stedelijk Waterplan Maasnielderbeek.
De Maasnielderbeek is tot de bebouwde kom van Roermond niet ernstig vervuild. De vervuiling ontstaat pas binnen
de bebouwde kom doordat een aantal
overstorten op de beek lozen. Het vervuilde water wordt uiteindelijk op de
Maas geloosd.
Nu staat de Maasnielderbeek ook in
verbinding met de vijvers die in de
woonwijk De Wijher zijn aangelegd. En
dit is stilstaand water. Als u gebruik
maakt van de voetgangers- en fietsersoversteekplaats bij Intratuin naar De
Wijher - hetgeen alleen met ware
doodsverachting en een goede verzekering is aan te bevelen - zult u zien dat
de beek daar is afgedamd. Zou die dam
worden weggehaald, dan zou het water

naar beekje?
uiteindelijk in het grindgat bij Asselt terechtkomen. En daar zit nu de pijn. Het
grindgat is zwemwater en dus moet al
het water dat hierop wordt geloosd een
bepaalde kwaliteit hebben. En die heeft
het water van de Maasnielderbeek niet;
inderdaad, vooral vanwege die overstorten. Het Stedelijk Waterplan
Maasnielderbeek voorziet nu in de aanleg van een aantal bezinkbassins (klaar

beek zo maar weinig ruimte inneemt ontstaat er ruimte voor wandel- en fietspaden, trapveldjes en dergelijke. In de moeras-achtige retentiebekkens krijgen planten
en dieren een kans.
De gemeente had aangekondigd de plannen per wijk te zullen concretiseren en die
vervolgens aan de bewoners van die wijk
voor te leggen. Afhankelijk van de reacties
konden de plannen worden bijgesteld. En

in 2007) om het grove vuil te laten bezinken. Daarnaast wordt er een aantal
retentiebekkens aangelegd die normaliter droog staan, maar bij een groot
wateraanbod vollopen. Het in die bekkens aanwezige riet werkt als een natuurlijk filter. Dit zal tot gevolg hebben
dat de vijvers in De Wijher veranderen
in retentiebekkens en dat de beek als
een smal stroompje door de wijk
meandert. Het plan voorziet tevens in
een bodembreedte van I meter en in
oevers met een flauw talud. Omdat de

reacties kwamen er, op 18 juni! Al was het
alleen maar op de wel heel summiere aankondiging van deze avond met als gevolg
een zeer lage opkomst. Verder natuurlijk
veel reacties van Roermondenaren die nu
een mooie kavel aan het water hebben en
straks aan een slechts zelden watervoerend
retentiebekken zullen wonen.
In 1988 heeft de gemeente de vijvers van
het waterschap overgenomen en f 800.000
ontvangen voor onderhoud en dergelijke.
In het verleden is de beek een keer uitgebaggerd, hetgeen ongeveer f 400.000

heeft gekost. De rest is als niet-geoormerkt geld teruggevloeid naar de Algemene Middelen. In de gemeentebegroting
is een bedrag van € I ,3 miljoen voor het
Stedelijk Waterplan gereserveerd. De
bouw van de bezinkbassins wordt begroot op ongeveer € 3 miljoen. Inmiddels is duidelijk dat ook de gemeente
Roermond fors zal moeten bezuinigen.
Op grond daarvan mag niet worden verwacht dat er geld zal zijn voor andere
zaken dan de strikt noodzakelijke. De
vraag dringt zich dan ook op of de waterkwaliteit voldoende verhoogd kan worden door het achterstallige onderhoud
uit te voeren. In het kader daarvan zijn
inmiddels de nodige bomen rondom de

i
I
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vijvers gekapt, omdat zij door tak- en bladval voor veel verontreiniging en verstopping van de duikers zorgen. Ergens op de
begroting zou voor dit achterstallig onderhoud nog de f 400,000 van het waterschap te vinden moeten zijn.
Blijft natuurlijk nog het hoofdprobleem,
de overstorten. Als we dit zouden kunnen oplossen is de noodzaak voor de
bezinkbassins een stuk minder. En kan het
StedelijkWaterplan wellicht ook een stuk
goedkoper?! ®

Foto's:jo Walschot
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OP DE ROL
Wat dreigt in het Roermondse te verdwijnen, hoe staat het met nieuwe
projecten en wat doen 'die mensen van Ruimte' daaraan?
TEKST: LEONARD FORTUIN, WILLEM CARTIGNY; FOTO's: PETER WIJNANDS EN JO WALSCHOT

DOUVESHOF

We hebben bij gemeente en provincie
bezwaar aangetekend tegen de illegale
sloop van de schuur van de Douveshof
te Merum, een rijksmonument. Över
de achtergronden ervan kunt u elders
in dit nummèr meer lezen.
NOG MEER ROERSINGELPERIKELEN

Het Roercenter kent evengoed nog
steeds slachtoffers. Bij de verbouwing
van het Roercenter schijnt in het pand ·
Neerstraat 40, het voormalige PLEMgebouw, nogal onzachtzinnig te zijn
omgegaan met waardevol erfgoed. Het
jaren-zestig-interieur is daarbij dusdanig
geweld aangedaan, dat er klaarblijkelijk
niets meer van over is, terwijl het een
monument is. Ook hier is waarschijnlijk
illegaal ingegrepen, zonder de vereiste
vergunningen. We onderzoeken nog
wat er precies is gebeurd.

concept-antwoorden die we ter inzage
kregen geven weinig hoop op een reële
en onderbouwde afweging. De singelring is voor ons een majeur project.
We zullen dan ook nauwgezet toezien
op handhaving van Bestemmingsplan
Binnenstad en van de Atlas Ruimtelijke
Kwaliteit. De Atlas, een integraal
onderdeel van het bestemmingsplan,
biedt de juridische handvatten voor de
bescherming van de binnenstad als
beschermd stadsgezicht.

ERNST CASIMIR- KAZERNE

Er is opnieuw een vergunning gevraagd
"voor het wijzigen van een gevel in het
Poortgebouw van het DOC", namelijk
de vervanging van drie ramen door
deuren en van een vast raam door een
draairaam . De voorgestelde wijzigingen
zijn op zichzelf niet zo wezenlijk, maar
de al uitgevoerde en mogelijk nog uit te
voeren wijzigingen tezamen vormen
wel degelijk een grote inbreuk. Ruimte
is dan ook tegen verdere aantasting van
de kazernegebouwen. Dat hebben we
in een zienswijze aan het college laten
weten.
MOUTFABRIEK LIMBURGIA

Nieuw aan de singelring.
SINGELRING

De voor 2004 aangekondigde reconstructie van de singelring wordt verder
naar de toekomst opgeschoven. De
Visie die eraan ten grondslag ligt zal in
het najaar wel aan de raad worden
voorgelegd. Onze belangrijkste bezwaren staan verwoord in Ruimtelijk van
juni 2003. We zijn dan ook benieuwd
wat het college zal antwoorden. De
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Het architectenbureau van Henk
Welters is nog steeds van plan de
moutfabriek aan het spoor, een rijksmonument, als kantoor in te richten.
Daarvoor is ontheffing van het bestemmingsplan nodig. Gemeente en provincie staan daar positief tegenover.
Gezien de noodzaak snel met de restauratie te beginnen, stelt de provincie
voor een artikel 19-procedure op te
starten. Een procedure die het vigerend
bestemmingsplan omzeilt. Eerst dient

echter de bodem gesaneerd te worden.
Uit aanvullend bodemonderzoek blijkt
dat de vervuiling ernstiger is dan
gedacht. De gemeente is verantwoordelijk voor de sanering. Geschatte
kosten: € 600.000, -.
Rijmar, het naburige benzinestation,
neemt een deel voor zijn rekening.
Rijmars parkeerterrein voor vrachtwagens dient te verhuizen, naar Broekhin.
Daar dient echter eerst de bodem
onderzocht te worden op verontreiniging. De uitslag van een proefafgraving
is nog niet bekend.
LINDANUSSTRAAT/JESUÏTENSTRAAT

De gemeente is van plan vergunning te
verlenen voor de bouw van 38 appartementen , verdeeld over vier blokken,
tussen de Lindanusstraat en de Jesuïtenstraat. Wij hebben herhaaldelijk bezwaar
gemaakt tegen het
bouwplan, op grond van
strijdigheid met het Bestemmingsplan Binnenstad en met de Atlas
Ruimtelijke Kwaliteit.
Die strijdigheid komt
voort uit de beoogde
ruimtelijke en stedenbouwkundige invulling
van het gebied, de
'stenige' en monotone opzet, de geplande bouwhoogte en de gebrekkige
zichtlijnen op de aanwezige monumenten, waardoor deze minder tot hun
recht komen. Ruimte heeft voorstellen
gedaan voor verbetering van het plan.
ST RATEGISCH MARKETINGPLAN VAN
CENTRUMMANAGEMENT ROERMOND

De Stichting Centrummanagement
Roermond heeft een Strategisch marketingplan voor Roermond gepresenteerd. Doel: "Roermond op de kaart
zetten", voor toerist en dagjesmens,
maar ook voor nieuwe bewoners. De
stad is te veel in zichzelf gekeerd, vindt
men, en daardoor elders onbekend.
Gewenste identiteit en imago van onze
stad spelen een hoofdrol in het plan.
De aantrekkingskracht die uitgaat van
het historische karakter wordt onderkend, met woorden. Maar men wenst
ook "meer evenementen", en hoopt de
" Bourgondische levenswijze" bekendheid te geven door de stroom bezoekers te vergroten.
Ruimte volgt dit kritisch, want meer is
niet per se beter. Kwaliteit van de
evenementen en bezoekers telt meer
dan kwantiteit. ®

