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Aan de leden van de gemeenteraad van Roermond 

Onderwerp:  onderhoud gebouwd monumentaal erfgoed.

Geachte dames, heren, leden van de Raad van Roermond,

Roermond is de tweede  monumentenstad van  Limburg. Ze wordt vanwege haar monumenten 

gewaardeerd door haar inwoners maar ook door bezoekers. Steeds vaker horen wij dat bezoekers, die 

voor een deel afkomstig zijn van het Outletcenter, verrast zijn over de structuur en het aanzien van met 

name de binnenstad. Maar ook andere plekken in de stad zoals ‘de Kapel’met haar kerkhof, school en 

kerk  vallen bij hen zeer in de smaak.  Roermond is een stad met rijk verleden en dat is haar aan te 

zien. De monumenten, groot en klein, zijn in zekere zin het kapitaal van de stad. Dat verdient 

voortdurend aandacht en onderhoud.

De bezuinigingen waarmee de stad nu geconfronteerd worden treffen ook de zorg voor ons 

monumentaal erfgoed. Het structurele budget voor monumentenzorg en archeologie is inmiddels met 

bijna een kwart verlaagd. Ook de middelen voor incidentele investeringen (zoals in het verleden € 

500.000 aan CUP-gelden) komen niet meer vrij.  Door dit alles dreigt er een onaanvaardbare 

achterstand te ontstaan als het gaat om het onderhoud van kwetsbare monumenten. 

Uw Raad heeft uitgesproken dat hij dit onderhoud belangrijk vindt en dat zij dit nadrukkelijk wil 

faciliteren.  Dat blijkt onder meer uit de door  Uw  Raad onderschreven nota inzake de problematiek 

rond kerkelijke monumenten. 
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Achterstallig onderhoud van monumenten moet, zoveel als mogelijk, worden voorkomen. Dit is van 

belang, met name bij kwetsbare monumenten. Maar investeringen zijn niet alleen van belang voor  de 

monumenten zelf, zij dragen ook bij aan de toeristische aantrekkelijkheid van de stad.  Elke euro die 

aan onderhoud wordt besteed, draagt bij aan de (instandhouding van) werkgelegenheid. Bovendien 

kan, door het tactisch inzetten van de beschikbare middelen, elke door de gemeente bijgedragen euro 

worden verdubbeld met een gelijke bijdrage van het provinciebestuur.

Volgens de voorliggende jaarrekening heeft de gemeente Roermond over 2012 een  fors overschot 

gerealiseerd (meer dan anderhalf miljoen euro!).  Een deel van dit overschot is tot stand gekomen door 

bezuinigingen in de sfeer van de monumentenzorg.   Het betreft ook bezuinigingen die eigenlijk geen 

uitstel konden lijden en die nu wellicht op een hele lange baan geschoven dreigen te worden. Wij 

willen u met klem vragen om, althans een deel van deze middelen, alsnog te bestemmen voor het 

onderhoud van onze Roermondse monumenten. 

Wij vragen dus niet om extra geld, maar om middelen die anders wel hun bestemming in de richting 

van de monumentenzorg hadden gevonden. 

Met  weinig extra middelen kan het gebouwd cultureeel erfgoed de aandacht krijgen die het verdient. 

De zorg is in het belang van de stad, haar inwoners en bezoekers!

Wij vertrouwen erop dat u ons verzoek in welwillende overweging zult willen nemen. . 

Met monumentale groet, namens het bestuur,

Hein Tilborghs, voorzitter 
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