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VOORWOORD

De stichting Ruimte heeft de afgelopen jaren al vaker de gemeente geattendeerd op de verrommeling van de
binnenstad en daarbij aandacht gevraagd voor de soms onooglijke winkelpuien, de bonte uitingen van reclame en uitstallingen in de winkelstraten, de diversiteit aan bestratingen in het centrum en de zogenaamde
winterterrassen, die monumentale voorgevels onzichtbaar maken. Vaste winterterrassen bevorderen de
lelijkheid van het straat- en pleinbeeld en zouden verboden moeten worden. Ook diverse terrassen in de binnenstad zijn geen terrassen meer te noemen, maar vergrotingen van horecalokalen, die vooral de doorgang
voor voetgangers belemmeren.
Er zijn diverse argumenten om de verrommeling van de openbare ruimte van het centrum tegen te gaan. Een
belangrijk argument is de toegankelijkheid voor hulpdiensten en mensen met een beperking. Ook de visuele
aantrekkelijkheid van de historische binnenstad met daarbij een verhoging van de belevingswaarde en de verwachte toename van het aantal bezoekers is belangrijk. Immers een grotere beleving bevordert een toename
van het aantal bezoekers. Een kwalitatief hoogwaardig winkel- en horecabestand als waardig alternatief
voor online shopping, is een onmisbare schakel in de keten van een aantrekkelijke binnenstad.
Om verdere verrommeling van de binnenstad tegen te gaan willen wij als stichting Ruimte dat de gemeente
hierin een actieve rol gaat vervullen, samen met ondernemers en andere belanghebbenden. Gezamenlijk
moet o.i. worden gewerkt aan een kwaliteitsslag voor de historische binnenstad. Verbetering van het totale
straatbeeld is daarbij het hoofddoel. Daar waar nodig moet door de gemeente ook handhavend worden opgetreden. Het kan niet zo zijn, dat iedere ondernemer of burger in de binnenstad maar zijn gang kan gaan.
Dat een echte verbetering mogelijk is, hebben andere gemeenten zoals 's-Hertogenbosch, Breda en Maastricht al laten zien.
Breda, toch een van de mooiste binnensteden van Nederland, heeft in januari 2018 een start gemaakt met
het tegengaan van de verrommeling van haar centrum. Deze gemeente heeft specifiek beleid hiervoor
ontwikkeld. Dit geld took voor ‘s-Hertogenbosch.
In Limburg heeft ook Maastricht daartoe beleid ontwikkeld en uitgevoerd. Deze gemeente heeft dit in een
relatief korte termijn weten te realiseren.
In deze notitie wordt door middel van foto’s en tekst een beeld geschetst van de huidige situatie in Roermond in vergelijking met die van Maastricht. Het is tevens een oproep aan het stadsbestuur en ondernemers
van Roermond om de verrommeling van de binnenstad een halt toe te roepen.
Bestuur Stichting Ruimte, april 2018

2 | RUIMTELIJK juni 2018

2

Probleemstelling
Het Designer Outlet Centre (DOC) trekt jaarlijks ongeveer 7,4 miljoen
bezoekers. Het DOC biedt kwaliteit: een veelheid aan topmerken
in mode en andere gebruiksartikelen, een aangename winkelsfeer
met een schone en sfeerrijke entourage en goede horeca- en
parkeervoorzieningen. De bezoeker ziet het bezoek als een uitje.
Volgens de DOC-organisatie is de bezoeker aan het DOC na ongeveer
drie uur uitgekeken en toe aan iets anders. Daar ligt de grote uitdaging
voor de binnenstad Roermond!
Roermond kan een enorm voordeel hebben van het feit dat het DOC
op een steenworp afstand ligt van haar historisch centrum. Daarbij is

Maastricht, Overdekt winkelcentrum Mosae Forum... kwaliteit!
Roermond, winkelstraten in het Designer Outlet Center... kwaliteit!

de vraag hoe je meer bezoekers naar het aangrenzende stadscentrum
kan trekken. Veel meer dan de 20% die tot nu komt! De historische
binnenstad van Roermond kan daarbij als een magneet werken, zeker
als daarnaast ook sprake is van een aangename winkelsfeer, een
kwalitatief hoogwaardig winkelaanbod, schone en sfeerrijke entourage
met een overzichtelijk straatbeeld, een ontspannen wandelgebied, en
goede horeca met mooie en aangename terrassen. Dat alleen al is een
bezoek waard! Kortom: nodig is een “chique” binnenstad zoals dat heet!
Zoals onlangs bericht, wil het Designer Outlet Center met verbetering
van service en kwaliteit binnen 3 jaar groeien van 7,4 miljoen naar 10
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miljoen bezoekers. Van belang is dat de binnenstad aansluit bij deze
ontwikkeling.
De vraag is nu: hoe staat de binnenstad van Roermond erbij ?
Om enig vergelijk te hebben, wordt de binnenstad van Maastricht,
beschouwd als een “chique” binnenstad, onder de loep genomen
in relatie tot Roermond. Ook worden de diverse verordeningen die
betrekking hebben op het verbeteren en handhaven van de kwaliteit
van verschillende aspecten, die bepalen wat een binnenstad “chique”
Looproute vanuit de historische winkelstad naar het Outlet Center (foto boven).
Looproute vanuit het Outlet Center naar de historische winkelstad, hier begint de
verrommeling!!! (foto onder).

kan maken, op cruciale punten geduid. In deze notitie worden diverse
aspecten getoetst. “Chique” wordt hier gebruikt als “waardevolle
uitstraling”. De vraag is dus: in hoeverre voldoet de binnenstad van
Roermond aan de stelling een binnenstad te zijn met een waardevolle
uitstraling en waar liggen duidelijk haalbare verbeterpunten?
Ter illustratie worden foto’s van de Maastrichtse en Roermondse
binnensteden naast elkaar gepresenteerd en aangevuld met
opmerkingen.
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Toetsing
Historische binnenstad
Dat Maastricht beschikt over een fenomenale historische binnenstad
zal een ieder bekend zijn.
Ten aanzien van Roermond het volgende. In het kader van het
gemeentelijk beleid van "De Vitale Stad" lopen diverse projecten om
de binnenstad aantrekkelijker te maken. Er zijn door de gemeente
diverse mogelijkheden van subsidie aangegeven om gevels van
winkelpanden binnen het kernwinkel-gebied in hun oorspronkelijke
historische staat terug te brengen. Dus kan een begin worden gemaakt
met het herstellen van te sterk afwijkende winkelpuien. De gemeente

Roermond, onze historische binnenstad, ...prachtig toch!

Maastricht staat niet toe dat winkeliers historische panden vervuilen
met het aanbrengen van allerlei niet passende winkelpuien en luifels.
De gemeente Roermond beijvert zich om de grote, maar ook kleine
monumenten voor het publiek beter zichtbaar en bereikbaar te
maken. Plannen tot verbetering van het uiterlijk van de Markt en
het Munsterplein zitten in de pijplijn. Van belang is dat naast de
rijksmonumenten, waarvoor een duidelijke onderhoudsregeling geldt,
met name de gemeentelijke monumenten goed onderhouden dienen
te worden door de eigenaren met gebruikmaking van gemeentelijke
subsidie. De huidige gemeentelijke monumentenverordening van
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Roermond schiet daarin te kort. De model erfgoedverordening van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voorziet daarin beter.
Volgens artikel 13 is het “verboden een gemeentelijk monument te
beschadigen of te vernielen, of daaraan onderhoud te onthouden dat
voor instandhouding noodzakelijk is”. Het is aan de gemeente om haar
verordening hierop aan te passen. En natuurlijk om daaropvolgend het
onderhoud te controleren, te handhaven en zo nodig te subsidiëren.
In tegenstelling tot Roermond hebben de meeste Nederlandse
Roermond, Stationsplein: zijn dit nou terrassen of complete aanbouwen (foto boven) ?
Hamstraat: bomen, hierover verschillen de meningen, maar waarom weer die
ontsierende reclameborden weer handhaven (foto onder) !?
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gemeenten een artikel van die strekking wel opgenomen in de
monumentenverordening. Dit geldt ook voor Maastricht.
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Bestrating en straatmeubilair
Over het algemeen is de bestrating in het centrum van Roermond
voldoende, maar teveel soorten bestrating geeft geen "ensemble" en is
rommelig. Aanpassing en verbetering van de bestrating van de Markt en
het Munsterplein ligt in het verschiet. Diverse zwaar bereden straten,
die in verband met o.a. laden en lossen zijn beschadigd, dienen beter
onderhouden te worden. Met name het herstellen van losliggende en
beschadigde bestrating verdient meer aandacht.
De looplijnen dienen egaal en antislip belegd te zijn zonder obstakels
van reclame, winkeluitstallingen en terrassen.

Maastricht, loopstrook tussen de terrassen op de Markt (foto boven).
Roermond, loopstrook tussen de terrassen op de Markt (foto onder).

Straatmeubilair dient tot een minimum te worden beperkt. Wel zouden
meer voorzieningen voor afval geplaatst kunnen worden. Voor de rest
moeten de winkelstraten leeg zijn en eventueel bij de brede straten
van goed onderhouden bloembakken worden voorzien; wel kwalitatief
hoogwaardig!
De straten worden redelijk onderhouden op zwerfafval. Meer aandacht
mag er zijn voor het verwijderen van hardnekkig vuil zoals stof,
kauwgumafval, sigarettenpeuken, voedselresten en hondenpoep.
Scheefstaande afscheidingspaaltjes en verkeersborden geven het
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straatbeeld een rommelig uiterlijk.
Dit verdient meer aandacht van de gemeente..De straatverlichting is
over het algemeen voldoende tot goed.

Roermond. Enkele van de kwaliteitshotels (foto boven).
Kloosterwandplein: 'uitstalling aan het plein' (foto onder).
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Roermond: Schoenmakerstraat, aan- of onaantrekkelijk?
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Horeca
De laatste jaren is de kwaliteit van de horeca in Roermond flink
toegenomen. Dit geldt eveneens voor een aantal hotels. Toch leeft bij
het DOC de wens dat Roermond gaat beschikken over een 5***** hotel.
De verscheidenheid aan restaurants in Roermond is redelijk te noemen.
Er zijn diverse restaurants in Roermond die op sterrenniveau hun
kookkunst beoefenen. Dat steekt gunstig af bij vergelijkbare en zelfs
veel grotere steden in Nederland en omringend gebied in Duitsland en
België.

Maastricht. Brugstraat en Grote Staat, chique winkelstraten, jammer van de fietsen (foto
boven). Gelijkwaardige naamgeving van winkels aan de gevel (zoals aangegeven binnen de
cirkels) en verder geen reclameborden en verkoopbakken op straat (foto onder).
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Roermond. Munsterplein, Munstercafe, prachtige ornamenten en ramen worden, gezien
vanaf de buitenzijde (pleinzijde), aan het zicht ontrokken door de aanbouw!
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Roermond. Munsterplein, een hele rij permanente aanbouwen (foto boven)!
Markt, permanente aanbouwen (foto onder).

Terrassenbeleid
Een vergelijking met het “Terrassenbeleid Maastricht 2015” maakt
duidelijk in hoeverre het terrassenbeleid in Roermond verbeterd kan
worden, teneinde te kunnen spreken van een waardevolle (chique)
uitstraling in de binnenstad.
Terrassen bepalen voor een groot gedeelte van het jaar de kwaliteit van
de openbare ruimte. Terrassen vervullen een belangrijke rol voor sfeer
en uitstraling en fungeren als ontmoetingsplaats voor bezoekers en
bewoners. Locaties in de binnenstad moeten zich lenen voor terrassen
en terrassen moeten voldoen aan allerlei veiligheidseisen.

Maastricht: alle terrassen zijn alleen maar overdekt met een luifel waardoor straat of
plein niet vernauwd wordt en van gevel tot gevel, zichtbaar is.

Terrassen zijn te verdelen in drie verschillende soorten: gevelterras,
straatterras en pleinterras.
De eisen die worden gesteld aan terrassen in Maastricht en
Roermond, verschillen naar inhoud nauwelijks maar wel naar
uitvoering. De gemeente Maastricht stelt meer duidelijke eisen aan de
terrasuitvoering. Te noemen zijn:
O

Ensembles en solitaire terrassen: Maastricht streeft naar 			
eenheid van terrasstoelen en terrastafels bij aaneengesloten 		
terrassen. Kleden en kussens onderscheiden de horeca-eigenaar.

	In Roermond worden deze regels niet gehandhaafd, zoals te zien
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is op het Munsterplein, Markt, Roerkade en Stationsplein.
O	Maastricht heeft een terrasmeubelboek voor ensembles: 		
traditioneel rotan (oude stadskern), fin de siècle (stadsdeel 		
Wyck) en modern (Centre Ceramique).
O	Terrasmeubilair: op het terras staan alleen stoelen en tafels en 		
		eventueel een bank maar dan tegen de gevel. Dus geen 			
loungemeubilair, statafels, picknicktafels enz.
O

Binnenterrassen (z.g.n. winterterrassen) zijn alleen toegestaan 		
op eigen terrein met een toegang via het horecapand. Dus geen 		

Roermond. Roerkade: verschillende (in hoogte, diepte en kleur) aanbouwen.

omsloten terrassen in de openbare ruimte.
O

Beschutting: Zonneschermen, luifels en markiezen aan de gevel 		
moeten ook als ze zijn uitgeklapt zo weinig mogelijk van de 		
gevel verbergen, dus licht hellend zijn. Afhangende flappen zijn 		
niet toegestaan. Dat geldt ook voor parasols die tevens moeten 		
voldoen aan eisen inzake maatvoering, kleureenheid, plaatsing 		
op lijn en ongehinderde doorgang.

O	Terrasschotten: Een terras mag niet volledig omgeven zijn met 		
schotten. Buiten zitten moet echt buiten zitten blijven! Alleen		
aan de zijkant van het terras kan een 1,5 meter hoog schot		
		geplaatst worden waarvan 1 meter transparant is. Dus niet aan 		
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Maastricht. Oostzijde of de 'overkant' van het Vrijthof terrassen onder 'alleen maar' een
luifel, hier zijn de (historische) gevels helemaal zichtbaar.

Maastricht. Vrijthof, Kersenmarkt. Gevels zijn hier helemaal zichtbaar. Geen vernauwing
van straat of trottoir door terras- aan of uitbouwen!
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Roermond. Markt, diepe uitbouwen terwijl terras aan de rechterzijde een goed voorbeeld is!
Bergstraat 100% verrommeling met reclameborden (foto onder).
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Roermond. Steenweg 100% verrommeling met reclameborden en uitstallingen (foto boven).
Munsterplein, aanbouwen: iedereen doet/maakt maar wat! (foto onder).

de voorzijde van het terras. Verder dient het schot verwijderbaar
		te zijn en van hoge kwaliteit, dus geen plastic. 				
Bloembakken evenals menuborden mogen alleen op het terras 		
en niet als afscheiding gebruikt worden.
O	Verwarming: De verwarming is alleen toegestaan bij 			
gevelterrassen en mogen uitsluitend bevestigd worden aan de 		
gevel. Aggregaten, vrijstaande verwarmingselementen zoals 		
gaspaddenstoelen en andere verwarmingmogelijkheden zijn niet
		toegestaan. Belangrijk is te streven naar klimaatneutrale 			
verwarming.

Maastricht. Gave oplossingen voor terrasoverkappingen met parasols, historische gevels
blijven zichtbaar. Dominicanerplein (foto boven) en Onze Lieve Vrouweplein (foto onder).

O	Verlichting: Op verlichtingsarmaturen zijn geen logo’s en 			
bedrijfsnamen toegestaan, en de verlichting mag niet hinderlijk 		
		zijn voor de omgeving.
Dit is een opsomming van de belangrijkste elementen die de terrassen
in de binnenstad van Roermond een waardevolle (chique) uitstraling
kunnen geven. Belangrijk is dat de gevel en toegang van het horecapand,
ondanks de aanwezigheid van een terras, blijvend zichtbaar is. Er is
veel werk aan de winkel om tot een overeenkomst op bovengenoemde
punten te kunnen komen tussen horecaondernemers en gemeente.
Daarbij is een stringent handhavingsbeleid van groot belang.
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Roermond. Markt (foto boven).
Munsterplein, voetgangers moeten op straat lopen (foto onder).
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Roermond. Graaf Gerardstraat, een woud van reclameborden (foto boven).
Roerkade (foto onder).

Reclamebeleid
Uitgangspunt van uitstalling moet zijn samenhang en kwaliteit en meer
betrokkenheid en verantwoordelijkheid van ondernemers. Daarbij is
deregulering belangrijk. Dus minder maar wel heldere regels.
Het uitstallingsbeleid (deels reclamebeleid) van de gemeente
Maastricht wordt hier als uitgangspunt genomen. Pijnlijk is dat in
de Maastrichtse beleidsnota het uitstallingsbeleid van de gemeente
Roermond wordt getoond als voorbeeld van hoe het niet moet.
Maastricht. Bredestraat (bij Onze Lieve Vrouweplein).
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Maastricht. Vrijthof (foto boven) en Onze Lieve Vrouweplein (foto onder).
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Met name de winkeliersverenigingen en de bewonersverenigingen
van centrum Maastricht vonden de getoonde uitstallingssituaties
onwenselijk.
In het Maastrichtse beleid wordt onderscheid gemaakt tussen de
binnenstad, het centrum en overige stadsdelen. Naar Roermond
vertaald: kernwinkelgebied, het centrum binnen de singelring en overige
wijken. Vertaald naar Roermond worden de volgende regels toegestaan:

Roermond. Roercenter, overdekt winkelcentrum.

Foto (Kloosterwandstraat Roermond) overgenomen uit uitstallingsbeleid (deels
reclamebeleid) van gemeente Maastricht. "Voorbeeld zoals het juist NIET moet!"
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O

Binnenstad (kernwinkelgebied): toegestaan zijn twee 			
plantenbakken tegen de gevel (50x50x150 cm. max.), alleen 		
tijdens openingstijden. Een winkelpresentatie (bijvoorbeeld 		

		een reclamebord) van max. 60x60x100 cm., is toegestaan 		
mits plat tegen de gevel of haaks op de gevel bevestigd. 			
Dus geen uitstalling van koopwaar, geen gebruik van 			
verlichting, geluid of welke andere vorm van elektriciteit. 		
Ook is een gevelpresentatie met beperkte afmetingen van de 		
winkelnaam mogelijk boven de toegangsdeur of winkelraam.
O

Centrum (exclusief kernwinkelgebied) en rest van de stad: tevens
uitstalling koopwaar mogelijk tegen gevel (200x100 cm. ) maar 		

Maastricht. Entre Deux,.overdekt winkelcentrum

geen verkoopuitstalling.
Winkelpresentaties in de straten dienen op één lijn geplaatst te 		
worden. Geluid, verlichting en dergelijke zijn niet toegestaan.
O	Afwijkingen bij openingen en formele jubilea zijn mogelijk.
O

Per straat of ensemble van straten kunnen ondernemers 			
onder voorwaarden komen met een eigen straatplan 			

		(vergunningplichtig).
O	Er wordt een overgangsfase van een jaar gehanteerd.
O	Evaluaties vinden elke 5 jaar plaats.
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Roermond. Kloosterwandstraat (foto boven).
St. Christoffelstraat (foto onder).
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Roermond. Roercenter, overdekt winkelcentrum (foto boven).
Hamstraat (foto onder).

Hoe je het ook wendt of keert: het uitstallingsbeleid (en daarbij
gemaakte afspraken) hangt of staat met de eigen verantwoordelijkheid
van de ondernemers en een stringent handhavingsbeleid van de
gemeente.

Maastricht.
Overdekt winkelcentrum Mosae Forum.
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Kortom
Van grote invloed op het bereiken van een kwalitatief hoogwaardige
("chique") binnenstad Roermond, is vooral een hoog niveau van
onderhoud van de gemeentelijke monumenten, het straatonderhoud,
het regelen en afspreken van een adequaat terrassenbeleid en
handhaving daarvan en tevens het regelen en afspreken van een
uitstallingsbeleid met strikte handhaving. Het regelen en handhaven
van deze elementen, die de hoogwaardige kwaliteit van de openbare
Roermond. Graaf Gerardstraat (foto boven).
Luifelstraat (foto onder).

ruimte van de binnenstad Roermond voor een belangrijk deel bepalen,
maakt het voor meer bezoekers aan het DOC interessant om ook de
binnenstad van Roermond te bezoeken.

De medewerking van
ondernemend Roermond is
daarbij essentiëel om
te komen tot een...
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...kwalitatieve hoogwaardige
uitstraling van een "chique"
binnenstad Roermond!
Bronvermelding:

Roermond kent ook uitstekende voorbeelden!
Graaf Gerardstraat (foto boven). Markt (foto onder).

- Terrassenbeleid gemeente Roermond juni 2013.
- Terrassenbeleid gemeente Maastricht 2015.
- Reclamebeleid gemeente Roermond september 2010.
- Uitstallingsbeleid 2016, gemeente Maastricht.
Door Leon Goijen
Vormgeving en fotografie Harry Segers
Welkom in Roermond, wegwijs naar kwalitein van openbare ruimte is
een uitgave van de Stichting Ruimte Roermond
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Roermond, april 2018.
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Over kwaliteit van openbare ruimte gesproken...
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