Convenant

gezamenlijk werken aan het stadshart van Roermond

In het provinciale coalitieakkoord 2015-2019 is aangegeven dat de provincie de economische en
sociale structuur binnen de provincie wil versterken. Provinciale Staten hebben op 13 mei 2016
vastgesteld het kader Stedelijke Ontwikkeling en een bijbehorend budget van € 40 mln. beschikbaar
gesteld. Daarbij hebben Provinciale Staten aangegeven dat de nadruk dient te liggen op het samen
met de betreffende gemeenten versterken van economische en sociale structuur in de steden Venlo,
Sittard, Heerlen en Maastricht en dat daarvoor in beginsel € 32 mln. uit het beschikbaar gestelde
budget benut kan worden. Gedeputeerde Staten zijn met de uitvoering van dit kader belast.
De resterende middelen zijn bedoeld om vergelijkbare ontwikkelingen met een (boven)regionale
betekenis in andere centra te ondersteunen.
Burgemeester en wethouders van gemeente Roermond hebben voor het stadshart van Roermond
plannen uitgewerkt (zie bijlage 1) zoals in bovengenoemd kader bedoeld. In deze plannen is
aangegeven welke resultaten de gemeente in het stadshart en de stationsomgeving wil bereiken. Het
programma Vitale Stad zet in op het levendig houden van de Roermondse binnenstad en het
versterken van de retailpositie. Hierbij zijn onderdelen als compacte stad, verbeteren van het
verblijfsklimaat, het leggen van verbindingen op het gebied van cultuur, water en het DOR
belangrijke aandachtspunten.
Het station Roermond wordt ontwikkeld als een aantrekkelijk regionaal mobiliteitsknooppunt met
een gastvrije en uitnodigende uitstraling als entree van de stad. Het station wordt ingericht om
toekomstige ontwikkelingen mogelijk te maken en in te spelen op veranderende mobiliteit zodat de
goede bereikbaarheid van de binnenstad en het DOC ook in de toekomst geborgd is. Door intensief
samen te werken aan de binnenstad en aantrekkelijke verbindingen te leggen met de Roermondse
wijken, de Maasplassen, het Designer Outlet Roermond en (Eu)regio zet Roermond in op een
toekomstbestendige centrumstad.
De ontwikkeling van station Roermond tot een aantrekkelijk regionaal mobiliteitsknooppunt is ook
voor de provincie Limburg van belang. Provincie Limburg levert daar indirect een bijdrage aan

middels verbeteringen aan de Maaslijn (inclusief Roermondse aandeel à € 1,0 miljoen) en direct met
een netto bijdrage aan de stationsontwikkeling van € 1,5 miljoen.
Gedeputeerde Staten stemmen in met de in deze plannen beschreven resultaten die gemeente
Roermond per 01 juli 2019 wil bereiken.
Daarnaast bespreken gemeente en provincie in goed partnerschap andere dossiers die mogelijk
raken aan andere provinciale/gezamenlijke dossiers. Zo wordt vanuit de optiek bereikbaarheid van
en binnen Roermond tussen gemeente en Provincie ook samengewerkt via het programma
Roermond Bereikbaar en via de Regionale Mobiliteitsoverleggen.
Voor wat betreft Cultuur zullen wij, op basis van verdere uitwerking en onderbouwing door de
gemeente Roermond en partners, initiatieven op het gebied van popmuziek en met betrekking tot
een biënnale bezien binnen het kader van het huidige Uitvoeringsprogramma Cultuur t/m 2017
“Limburg Culturele Werkplaats” en het nog vast te stellen Uitvoeringsprogramma Cultuur 2018-2019
en, waar aangewezen, meer specifiek binnen het in ontwikkeling zijnde Aanvalsplan Noord- en
Midden-Limburg.
Daarnaast gaan provincie Limburg en gemeente Roermond op korte termijn in gesprek over een
mogelijke financiële bijdrage, in de vorm van cofinanciering, ten aanzien van het revitalise ren c.q.
renoveren van het theater De Oranjerie te Roermond.
Met betrekking tot het in de periode tot 1 juli 2019 gezamenlijk werken aan het versterken van
economische, ruimtelijke en sociale structuur in Roermond maken de colleges van Gedeputeerde
Staten en burgemeester en wethouders de volgende afspraken:

1. Beide colleges zetten zich maximaal in om elkaar te ondersteunen in het versterken van de
economische, ruimtelijke en sociale structuur in Roermond en reserveren daartoe ruimte in de
respectievelijke begrotingen. Zij informeren elkaar tijdig over al hetgeen hiervoor van belang kan
zijn. De in bijlage 2 samengevatte resultaten dienen vóór 01 juli 2019 gerealiseerd te zijn dan wel
dienen daarvoor onherroepelijke (betalings-)verplichtingen te zijn aangegaan.
Gedeputeerde Staten stellen in dit verband een bedrag van € 5,19 mln. beschikbaar aan de
gemeente t.b.v. het realiseren van de in bijlage 2 samengevatte resultaten, ervan uitgaande dat
burgemeester en wethouders zorgen voor een inzet van gemeentelijke middelen van ruim € 6,99
mln.; in de provinciale bijdrage is een bedrag van € 1 mln. opgenomen t.b.v. het realiseren van
een brug tussen DOR en binnenstad. Beide colleges beogen daarmee een inzet van externe
(markt)partijen te genereren van ruim € 3,3 mln. die gericht is op het realiseren van de
genoemde resultaten.

2. Burgemeester en wethouders zorgen ervoor dat van de voorgenomen projecten/initiatieven de
voor Gedeputeerde Staten noodzakelijke informatie tijdig bekend is.

3. Burgemeester en wethouders kunnen het bij het plan horende overzicht van voorgenomen
projecten/initiatieven in overleg met Gedeputeerde Staten aanvullen in het belang van het tijdig
realiseren van de beschreven resultaten.

4. Gedeputeerde Staten zullen een voorschot beschikbaar stellen. Daaraan kunnen concrete
voorwaarden worden verbonden, gericht op het tijdig (d.w.z. vóór 01 juli 2019) borgen van de
beschreven resultaten.

5. Indien de (markt)omstandigheden daar aanleiding toe vormen, kunnen in onderling overleg
resultaten worden toegevoegd c.q. aangepast.

6. T.b.v. een adequate uitvoering, monitoring en evaluatie onderhouden partijen geregeld overleg.
De verantwoordelijke bestuurders zijn de gedeputeerde Stedelijke Ontwikkeling en wethouder
voor economische zaken en volkshuisvesting en wethouder voor ruimte, infrastructuur, milieu en
natuur.

Roermond, 3 juli 2017

namens Gedeputeerde Staten,

namens burgemeester en wethouders,

ing. E. Geurts
Gedeputeerde Stedelijke Ontwikkeling en
toerisme

Mw. A. Waajen-Crins
Wethouder voor economische zaken en
volkshuisvesting.

H.J.H. Mackus
Gedeputeerde Groen, Landbouw, Infra,
Rail en Monumenten

Mw. R. Fick-Moussaoui
Wethouder voor ruimte, infrastructuur, milieu
en natuur.
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Bijlage 2 bij convenant
Tenminste beoogde resultaten Roermond
Deze resultaten zullen uiterlijk 01 juli 2019 zijn geborgd
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95 fte in manjaren incidentele werkgelegenheid;
Retail/leegstand en Wonen:
o Het vestigingsklimaat wordt versterkt door eigenaren en ondernemers te stimuleren duurzaam te
investeren in hun pand. Minimaal 15 panden in het kernwinkelgebied zijn aangepakt;
o transformatie/herbestemmen van leegstaande panden in de binnenstad maar buiten het
kernwinkelgebied met een detailhandel-, kantoor- of horeca-bestemming naar 50 wooneenheden
voor specifieke doelgroepen (jongeren, ouderen, gericht op zorg en woon-werklocaties);
o leegstandsreductie (7.000 m2);
o ondersteuning startende ondernemers en MKB;
o opwaardering Hamstraat;
o verblijfsduur Hamstraat met 5% toegenomen.
Historische stad:
o Door de gemeente Roermond zal, uit eigen middelen, minimaal € 215.000 worden geïnvesteerd in
de restauratie en/of upgrade en/of herbestemming van rijks- dan wel gemeentelijke
monumenten en hun omgeving. Daarnaast zal buiten de inzet van private middelen tenminste
een gelijk bedrag worden besteed aan restauratieve werkzaamheden. De restauratieopgave kent
in elk geval de restauratie van de monumentale panden gelegen in de binnenstad van Roermond.
Specifiek onderdeel hiervan is de restauratie van minimaal 10 monumentale gevels en/of
monumentale panden. De investering van de gemeente kan worden ingezet voor andere
doeleinden ten behoeve van het behoud van monumenten zoals renovatie, reconstructie of ter
vergroting van het publieksbereik;
o 6 archeologische locaties zichtbaar en beleefbaar maken.
Toerisme en Cultuur:
o Aanleg wandelverbinding ECI naar de binnenstad;
o verbeteren verbinding musea met binnenstad;
o concrete initiatieven op het gebied van popmuziek en met betrekking tot een biënnale, onder
verwijzing naar betreffende passage inzake Cultuur in convenant;
o vergroten van de toeristische en recreatieve beleving van Roermond. Het gaat hierbij niet om
reguliere citymarketing, maar om gethematiseerde belevingen (zoals historische binnenstad aan
het water) die dermate uniek zijn dat zowel inwoners als gasten ambassadeur worden van de
regio. Samenwerken met andere regio’s/stakeholders om te komen tot een unieke beleving is een
pré.
Groen in de stad:
o Groene daken en gevels en 8 bomen op strategische plekken in de binnenstad (1.750 m2);
Bereikbaarheid en bezoekers:
o 25 Nieuwe fietsparkeerplaatsen;
o verbeteren verbinding DOR met de binnenstad voor voetgangers/fietsers d.m.v. van een brug;
o realisatie van minimaal 2 bewaakte fietsenstallingen.
Verbeteren en herinrichten openbare ruimte:
o Openbare ruimte (infra): 6.600 m2;
o openbare ruimte (groen): 500 m2.
Stationsomgeving:
o Aan de stadszijde zijn de fysieke werkzaamheden gestart gericht op de aanleg c.q. vernieuwing
van het busstation, het stationsplein en de voetgangersboulevard die busstation, stationsplein en
parkeervoorzieningen met elkaar verbindt;
o toegankelijkheid en veiligheid van de Stationstunnel vergroten.
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Doel van dit plan is om de binnenstad
toekomstbestendig te maken door intensief
samen te werken aan en in de binnenstad en
aantrekkelijke verbindingen te leggen met
de Roermondse wijken, de Maasplassen, het
DOR, en de (Eu)regio.
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1 AANLEIDING
In Roermond zijn alle ‘ingrediënten’ aanwezig om haar rol als krachtige centrumstad te vervullen. Met de historische binnenstad
(hét visitekaartje van Roermond) in combinatie met de unieke ligging aan de Maasplassen en het Designer Outlet Roermond op
loopafstand heeft Roermond veel aantrekkingskracht op een grote regio. Maar de binnenstad heeft het door snel veranderend
bezoekersgedrag en concurrentie ook zwaar. Om in de toekomst die krachtige centrumstad te kunnen blijven bundelt
Roermond haar krachten.

Doel van dit plan is om de binnenstad
toekomstbestendig te maken door intensief
samen te werken aan en in de binnenstad en
aantrekkelijke verbindingen te leggen met de
Roermondse wijken, de Maasplassen, het DOR,
en de (Eu)regio.
Onze historische binnenstad is hét visitekaartje
van Roermond. De binnenstad is een
belangrijke plek om te winkelen, werken,
recreëren, verblijven, te wonen en om van het
culturele aanbod te genieten. De binnenstad
van Roermond vervult hierin een belangrijke
centrumfunctie in de regio Midden-Limburg.
Daarnaast ligt één van de beste outlet centres
van Europa (het Designer Outlet Roermond) op
loopafstand van de binnenstad. Met de ligging
direct aan de Maasplassen zijn bovendien
uitgebreide sport- en recreatiemogelijkheden
heel dichtbij. Op relatief korte afstand van de
binnenstad zijn daarnaast natuurgebieden
gelegen. Dit alles maakt de binnenstad een
aantrekkelijke plek voor de eigen inwoners
van Roermond, bezoekers uit de regio en voor
bezoekers van (ver) daarbuiten.
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Binnensteden zijn altijd in beweging. In
de afgelopen periode is een verandering
waarneembaar in het gedrag van de bezoeker
aan de binnenstad, hierin zien we een
verschuiving van ‘place to buy’ naar ‘place to be
& meet’. Deze ontwikkeling, in combinatie met
het toenemende online aankoopgedrag zorgt
ervoor dat de retail in de binnenstad onder druk
staat. Dit is onder andere terug te zien in een
stijgend percentage leegstand en de behoefte
aan andersoortige functies en invullingen.
Meer dan ooit is behoefte aan duidelijke keuzes
om onze binnenstad aantrekkelijk te houden en
waar mogelijk te versterken en te verbeteren.
Dit komt ook tot uiting in het traject dat de
gemeente met haar bewoners en gebruikers
heeft doorlopen om te komen tot de
Toekomstvisie Roermond 2030, waarbij één van
de vijf speerpunten de historische binnenstad
aan het water is. Deze toekomstvisie vloeit
voort uit het coalitieakkoord 2014-2018
‘Mensen maken onze stad’, waarin de coalitie
aandacht vraagt voor een nieuwe visie en
kaderstelling, ook voor de binnenstad. Hierbij
dient er aandacht te zijn voor de functies
wonen, werken, winkelen en recreatie, maar
ook voor de aanpak van leegstand. Een
ruimtelijk-economische invalshoek staat hierbij
centraal.

PvA Vitale Binnenstad Roermond - Krachten bundelen

Door het bundelen van krachten in de
binnenstad en een duidelijke identiteit,
ontstaat een aantrekkelijk vestigings- en
verblijfsklimaat waardoor én meer bewoners en
meer bezoekers in de Roermondse binnenstad
verblijven en meer combinatiebezoeken
plaatsvinden. Belangrijk is ook het bundelen
van krachten tussen de Roermondse trekkers
oftewel Unique Selling Points (USP). De
kracht die ontstaat door het verbinden van
de historische binnenstad en haar winkel,
horeca en culturele aanbod met het haven& watergebied (Maasfront en –plassen) en
culturele trekkers net buiten de binnenstad
(Cuypershuis en ECI-Cultuurfabriek) is
essentieel voor Roermond als (boven)regionale
centrumstad. Daarnaast wordt integraal
samengewerkt aan de bereikbaarheid van
Roermond.

PvA Vitale Binnenstad Roermond - Krachten bundelen
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In de stedelijke ontwikkeling van
Roermond zijn de historische binnenstad,
de aanwezigheid van het Designer Outlet
Roermond (DOR), haar haven- & watergebied
(Maasfront en plassen)
in combinatie met het culturele aanbod,
van groot belang en maken Roermond
aantrekkelijk voor diverse doelgroepen uit
Roermond, de regio en van ver daarbuiten.

PvA Binnenstad Roermond
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2		 HUIDIGE SITUATIE VAN DE BINNENSTAD
In de stedelijke ontwikkeling van Roermond zijn de historische binnenstad, de aanwezigheid van het Designer Outlet Roermond
(DOR), haar haven- & watergebied (Maasfront en plassen)in combinatie met het culturele aanbod, van groot belang en maken
Roermond aantrekkelijk voor diverse doelgroepen uit Roermond, de regio en van ver daarbuiten.
De binnenstad als winkelstad heeft het echter moeilijk in het snel wijzigende retail-klimaat. Er is behoefte aan functieverbreding in
de binnenstad zelf en verbinden van de functies cultuur en waterrecreatie. Als randvoorwaarde is een verdere verbetering van de
bereikbaarheid essentieel.

Hiernaast is de Roermondse Binnenstad vanuit de lucht
weergegeven in combinatie met de ligging aan het water en
het naastgelegen DOR. Hieruit blijken de korte afstanden tussen
de ‘trekkers’ van Roermond: historische binnenstad, Maasfront
& Maasplassen en DOR. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de
huidige situatie.
Onderstaand volgt een uiteenzetting van de belangrijkste aspecten
van de huidige situatie, in het afzonderlijke document ‘Analyse
huidige situatie’ is een nadere toelichting beschikbaar.
Sterke punten:
• Profiel van de historische stad
• Rijk aanbod van cultuur en cultureel erfgoed
• Groot aanbod aan winkels, leisure & horeca
• Aanwezigheid DOR
• Divers aanbod aan watersport- en recreatiegebieden
• Intensieve samenwerking tussen ondernemers binnenstad
Zwakke punten:
•	Onvoldoende profilering als centrale stad binnen bredere (Eu)regio
• Hoog percentage leegstand in economisch hart van Roermond
• Op termijn bedreiging cultureel erfgoed door leegstand
•	Onvoldoende samenhang/verbinding tussen unique selling
points, te weten historische binnenstad, Maasfront & -plassen,
DOR en cultuur (Cuypershuis en ECI Cultuurfabriek)
•	Maasfront & -plassen is beperkt ontwikkeld en gepositioneerd en
relatief onbekend bij bezoekers aan Roermond
•	Beperkte zichtbaarheid en volgens bezoekers onvoldoende
match tussen behoefte bezoekers en cultureel aanbod
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Kansen:
Door krachten te bundelen in de binnenstad, tussen de trekkers en
rondom de verbindingen met de regio kan Roermond als centrum
verder groeien. Kansen die worden onderscheiden zijn:
•	De meest kansrijke doelgroepen en bijbehorende
bezoekmotieven naast de eigen inwoners om collectief op in te
zetten in de toekomst zijn:
o De ‘regiobewoner’
o	De ‘recreatief winkelende’ bezoeker die een combinatie
bezoek brengt
o De langer verblijvende (meerdaagse) bezoeker
•	Versterken en uitnutten van de algemene trend voor wat betreft
de positieve ontwikkelingen voor binnensteden:
o	Vooral historische en monumentale binnensteden winnen aan
populariteit als het gaat om wonen, maar ook als het gaat om
ontmoeten, recreëren, cultuur, onderwijs en evenementen.
o	Winkelfuncties blijven belangrijk in de binnenstad, maar
de toegevoegde waarde zit in de combinatie met andere
(binnenstedelijke)functies.
•	Invulling geven aan ontwikkelingen & innovaties op retailgebied
zowel voor ondernemers als voor onderwijs en daarmee ook
Roermond als retailstad nog sterker profileren
•	Verbeteren verbinding van de binnenstad met DOR en Maasfront
en - plassen versterkt de positionering van Roermond als geheel
• De ontwikkeling en versterking van de (boven)regionale functie
• Station als poort van de stad
Randvoorwaardelijke uitdagingen:
• Aanpak leegstand
•	Beschermen en benutten cultureel erfgoed in economische en
ruimtelijke ontwikkelingen
•	Verdere aanpak van de bereikbaarheid en verduurzaming
daarvan passend bij toekomstige ontwikkelingen, inclusief
bevordering gebruik openbaar vervoer
•	Hoge én verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van openbare
ruimte
•	Veilige en duurzame/groene leefomgeving en inrichting van de
openbare ruimte

PvA Binnenstad Roermond
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Resultaat door bundeling van krachten
in het plan ‘Vitale Binnenstad Roermond’
is een toekomstbestendige historische
binnenstad aan het water waarbij een mix
van functies zorgt voor een aantrekkelijk
verblijfs- en vestigingsklimaat waardoor
er én meer bewoners en meer bezoekers
zijn én deze langer in de Roermondse
binnenstad verblijven (transformatie van
‘place to buy’ naar ‘place to be & meet’) en
de bewoners van de binnenstad wonen in
een prettige en veilige leefomgeving.

PvA Vitale Binnenstad Roermond
PvA Binnenstad
- KrachtenRoermond
bundelen
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3 KRACHTEN BUNDELEN

mix van functies zorgt voor een aantrekkelijk verblijfs- en vestigingsklimaat
waardoor er én meer bewoners en meer bezoekers zijn én deze langer in de
Roermondse binnenstad verblijven (transformatie van ‘place to buy’ naar ‘place to
be & meet’) en de bewoners van de binnenstad wonen in een prettige en veilige
leefomgeving.
In het kader van de Toekomstvisie Roermond 2030, thema ‘Historische Binnenstad aan
het Water’ is het gewenste imago van de Roermondse binnenstad in 2030 geschetst
inclusief te realiseren verbindingen. In de verdere ontwikkeling van de vitale binnenstad
staan deze 2 pijlers centraal: in 't oorspronkelijke plan is dit verbeeld als pijl met de
woorden historische binnenstad en verbinden.
Gedacht vanuit de kansen, sterke punten als ook de aanwezige problematiek (zie
hoofdstuk 2) werkt de gemeente samen met de partners in de binnenstad aan het
versterken van deze pijlers. Er worden projecten gerealiseerd die deze pijlers versterken
en zo de kracht van Roermond verbeteren.
Niet alles kan tegelijk. In de komende jaren wordt hier naar toe gewerkt. Per thema
wordt ingaan op de te behalen resultaten voor de komende jaren tot en met 2020,
waarbij 2016 als referentiejaar geldt. Bijbehorende zijn de projecten beschreven
waarmee deze resultaten worden gerealiseerd.
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3.1

Krachten bundelen in de binnenstad

In 2030 heeft de compacte historische binnenstad van Roermond
door intensieve samenwerking een diverse mix van winkels, horeca,
cultuur, recreatie, onderwijs, bedrijvigheid en wonen. Roermond is
een aantrekkelijke winkelstad met veel historische gebouwen en met
winkels geconcentreerd langs hoofdroutes in het centrum, versterkt
met horeca, cultuur en een gevarieerd evenementenprogramma. De
ondernemers hebben in hun bedrijfsvoering en –filosofie expliciet
aandacht voor het aspect (sociale) duurzaamheid en handelen ook
daarnaar. De inrichting van de openbare ruimte is veilig en van een hoge
kwaliteit, op diverse plekken versterkt met groen, waarbij voetgangers en
fietsers prioriteit hebben. Daarmee is de binnenstad een comfortabele
en aantrekkelijke plek om te bezoeken, te verblijven, te werken en te
wonen. De werkgelegenheid neemt toe en leegstaande (winkel)panden
hebben nieuw leven gekregen als woning, maar ook als plek om te
werken, te leren en elkaar te ontmoeten. Voor verschillende doelgroepen,
waaronder jongeren en ouderen, biedt de binnenstad een prettige
woonomgeving met winkels, horeca, cultuur, water en groen ‘om de
hoek’. In een economie waar ontmoeting tussen mensen een grotere rol
is gaan spelen, is een prominente rol weggelegd voor de binnenstad van
Roermond.

PvA Vitale Binnenstad Roermond - Krachten bundelen
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3.2	Krachten bundelen tussen de USP’s
De ligging van Roermond aan de Roer en Maasplassen
geeft de stad en de binnenstad in het bijzonder een
unieke kwaliteit. In de komende jaren richting 2030
opent de binnenstad zich naar het water toe. In de
overgangszone ontmoeten groen, water en dynamische
stedelijkheid elkaar en lopen deze in elkaar over. Er zijn
duidelijke en aansprekende routes die verschillende
bestemmingen in de binnenstad, het DOR, Maasfront
& -plassen en de ECI en Cuypershuis zowel met elkaar
als met parkeergelegenheden en het station, als
mobiliteitsknooppunt met elkaar verbinden. Ook op
andere manieren worden verbindingen gelegd, zoals
met evenementen en festivals en in de promotie van
de stad. Waterrecreatie- en binnenstadondernemers
trekken gezamenlijk op. De verbindingen zorgen voor
een bijzondere synergie. De verblijfskwaliteit en de
beleving van de binnenstad krijgen een impuls en de
mogelijkheden voor binnenstadtoerisme en water(sport)
recreatie versterken elkaar.
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De ontwikkeling van de binnenstad en
de verbindingen met het water zijn in
2030 verwezenlijkt dankzij een vruchtbare
samenwerking tussen bedrijven,
ondernemers, bewoners en de gemeente.
Initiatieven van ondernemers en bewoners
zijn een drijvende kracht. Ze dragen bij
aan de profilering en marketing van de
historische binnenstad aan het water en van
Roermond als merk. De gemeente geeft
ruimte aan activiteiten en evenementen die
bijdragen aan een levendige, comfortabele
en aantrekkelijke binnenstad en aan
verbindingen tussen binnenstad en het
water. De binnenstad is in 2030 het podium
van de stad en samen laten bedrijven,
ondernemers en bewoners van Roermond
elkaar en anderen zien wat Roermond
allemaal in huis heeft.

3.3	Krachten bundelen op duurzame bereikbaarheid
In 2030 is de binnenstad van Roermond goed bereikbaar voor bezoekers en bewoners.
Het autoverkeer door Roermond stroomt soepel door en er zijn goed gesitueerde
parkeergelegenheden. Met de toegenomen populariteit van de fiets zijn ook goede
fietsverbindingen gerealiseerd tussen binnenstad en de rest van de stad en het
ommeland. Ook wordt de voetganger optimaal gefaciliteerd d.m.v. kwalitatief goede
en aantrekkelijke verbindingen in en naar de binnenstad. In de binnenstad zijn op
meerdere plekken, dicht bij de bestemming, comfortabele fietsparkeermogelijkheden
en is er voldoende aanbod aan oplaadpunten voor elektrische fietsen. Voor zowel
automobilisten, fietsers en reizigers met openbaar vervoer heeft de binnenstad
aantrekkelijke entrees. Smart mobility ondersteunt deze ontwikkelingen.

PvA Vitale Binnenstad Roermond - Krachten bundelen
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Om de gewenste toekomstige situatie te
bereiken wordt samengewerkt aan de
bijbehorende ambities en resultaten.
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Om de gewenste toekomstige situatie te bereiken zoals omschreven in hoofdstuk 3
volgen onderstaand de bijbehorende ambities en resultaten.
4.1

Krachten bundelen in de binnenstad

1.	Door het toevoegen van nieuwe winkel, horeca, blurring of andere concepten in de
binnenstad worden 50 nieuwe arbeidsplaatsen toegevoegd.
2.	In 2020 is 7.000 m2 commerciële leegstand in de binnenstad aangepakt, danwel
door transformatie of door invulling van nieuwe initiatieven.
3.	Het vestigingsklimaat in de binnenstad wordt versterkt door ondernemers en
eigenaren te stimuleren duurzaam in hun panden te investeren. Minimaal 15
panden zijn aangepakt. Afhankelijk van de panden waarvoor subsidie wordt
verleend wordt verwacht dat dit minimaal ca. 3.000 m2 bedraagt.
4.	Leegstaande panden met een retail, horeca of kantoorbestemming, buiten het
kernwinkelgebied worden herbestemd, o.a. tot wooneenheden. Wanneer de
gemeente met financiële ondersteuning van de provincie een stimuleringsregeling
instelt, zullen in 2020 50 wooneenheden (ca. 2.500 m2) zijn gerealiseerd
voor specifieke doelgroepen (gericht op jongeren, ouderen, zorgvraag en
woonwerklocaties).
5.	Startende ondernemers worden gestimuleerd, waarbij wordt ingezet op het
versterken van het vestigingsklimaat o.a. door het bundelen en laagdrempelig
beschikbaar stellen van het aanwezige ondersteuningsaanbod.
6.	De Hamstraat is een krachtige winkelstraat, waarbij de bezoekduur aan deze straat
in 2020 met 5 % is toegenomen.
7.	Het profiel van de openbare ruimte van het (Rijksmonument) Munsterplein,
Abdijhof en –tuin en de verbinding van en met de Hamstraat (pilot) worden
hergestructureerd en op delen gerestaureerd. Het plein en de verbindingen worden
opnieuw bestraat ca. 5.000 m2) en overtollige bebouwing wordt verwijderd, waarbij
de aansluiting van het plein op de gebouwen wordt verbeterd en het gehele plein
als voetgangersgebied ingericht, ook wordt de Abdijtuin aangepakt (groen in de
stad ca. 500 m2). Het archeologisch Rijksmonument wordt geduid en voorzien van
informatie voor bezoekers.
8.	Het stedelijk weefsel in de binnenstad wordt versterkt door het toevoegen van
permanent groen (1.750 m2), door middel van groene daken of gevels en het
plaatsen van markante bomen (minimaal 8) op strategische plekken. Groen in de
stad zorgt voor vermindering van hittestress en het duurzaam omgaan met water
en draagt zo bij aan een klimaatbestendige stad.
9.	Minimaal 10 monumentale gevels en/of panden bij voorkeur in een
aaneensluitende gevelrij of binnen één straat worden gerenoveerd.
10.	Minimaal 20 monumenten krijgen een prominentere rol in de binnenstad, of door
via nieuwe technieken informatie te verstrekken (via app, accespoints etc) of door
het aanlichten van de monumenten.
11.	In 2020 is op 6 locaties in de binnenstad de archeologie en
ontwikkelingsgeschiedenis zichtbaar en beleefbaar voor bezoekers.

PvA Vitale Binnenstad Roermond - Krachten bundelen
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12.	De binnenstad is een veilige en gastvrije plek om te zijn waarbij de
veiligheidsbeleving in de Binnenstad is toegenomen tot het Roermonds
gemiddelde in de volgende edities van de veiligheidsmonitor, maar ook de
gastvrijheid door bezoekers hoog wordt gewaardeerd.
13.	Cultuur speelt een belangrijke rol in het stimuleren van participatie en levert
hiermee een bijdrage aan sociale verbinding en leefbaarheid van de binnenstad.
Mensen met een beperking en de zogenaamde inactieven (inwoners die nu niet
participeren) doen mee in de samenleving op het gebied van vrijetijd.

4.2

Krachten bundelen tussen de USP’s

14.	De mogelijkheden voor verbetering van de verbinding DOR-Binnenstad worden
onderzocht (inclusief de mogelijkheden voor een nieuwe verbinding). Op basis
hiervan wordt de verbinding verbeterd. In 2019 gebruiken gemiddeld 40.000
bezoekers per week een verbinding om vanuit het DOR de binnenstad te bezoeken
(in 2016 waren dit ca. 36.000 bezoekers per week).
15.	Een toeristisch recreatieve verbinding wordt gerealiseerd door middel van een
nieuw pad (ca. 1600 m2) startend bij de ECI Cultuurfabriek door het park Akcross en
nieuwe plein Loesbleik naar de binnenstad en Maasfront, waarbij cultuur en groen
samen worden gebracht.
16.	De vaste exposities van het Cuypershuis en Historiehuis worden vervangen en
samen met het verbeteren en realiseren van de verbinding tussen deze musea en
de binnenstad, nemen de bezoekersaantallen in deze centra met in totaal 5 % toe
tot ruim 46.000.
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17.	In 2019 is de Azijnfabriek verbouwd en heeft zich ontwikkelt als Limburgse pop-productieplaats, waar
een ‘popscene’ is ontstaan waar talent zich kan ontwikkelen en de programmering wordt gecreëerd en
gepresenteerd.
18.	De aanpak van de historische binnenstad aan het water gaat gepaard met een uitgebreide bovenregionale
marketingcampagne.
19.	De binnenstad biedt een podium voor kunst en cultuur, waar één extra bovenregionaal kunst en
cultuurevenement (tweejaarlijks) wordt georganiseerd.

4.3

Krachten bundelen op duurzame bereikbaarheid

22.	De beleving, met name gericht op toegankelijkheid en gevoel van veiligheid is na de reconstructie van de
	Stationstunnel voor voetgangers en fietsers sterk verbeterd. Om dit te bereiken worden o.a. alle
verhardingen en barrières naast fietspad vervangen, verlichting aangepakt, nieuwe bredere trappen aan
de westkant gerealiseerd, tbv geluid worden de binnenwanden bekleed en de luchtventilatie voor fietsers/
voetgangers verbeterd.
23.	De bereikbaarheid van de binnenstad wordt verbeterd en versterkt door in te zetten op duurzame
mobiliteitsmaatregelen, enerzijds door kennis- en innovatie uitwisseling in de retailsector (RESOLVE) en
anderzijds via gedragsverandering en beter benutten van bestaande infrastructuur (Mobiliteitsfonds).
24.	Fietsparkeren in en om de binnenstad wordt gerealiseerd en gestimuleerd, fietsers kunnen in 2020 bij alle
entrees naar de binnenstad parkeren, op deze locaties worden 25 nieuwe fietsparkeerplaatsen gerealiseerd
en vier oplaadpunten voor elektrische fietsen.
25.	Minimaal twee bewaakte fietsenstallingen (gratis) zijn geopend met openingstijden ruimer dan
openingstijden van de winkels.

PvA Vitale Binnenstad Roermond - Krachten bundelen
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Projecten die bijdragen aan resultaten Krachten
bundelen in de binnenstad
A. Compacte Stad: Analyse, acquisitie en
vastgoedcollectief
Zoals in dit plan nadrukkelijk tot uiting komt verschuift
de focus van de binnenstad van ‘place to buy’, naar
‘place to be & meet’. Deze veranderingen vragen onder
andere om een meer gecoördineerde, afgestemde
aanpak van accountmanagement en acquisitie op het
vlak van retail en mogelijk ook horeca. In die aanpak
werken winkeliersverenigingen, BIZ Binnenstad,
Citymanagement, grote en kleine vastgoedpartijen
en de gemeente samen om nieuwe partijen naar
Roermond te halen. Op basis van passantentellingen,
de sterke punten van de stad en bijbehorende
toegangspoorten is een eerste aanzet voor het
toekomstig kernwinkelgebied en bijbehorende
aanloopstraten gegeven.
In dit project wordt met partners strategisch
locatiebeleid vormgegeven, de identiteit van straten
geduid en acquisitie gevoerd. Ook wordt met de
vastgoedpartijen in de binnenstad onderzocht op
welke manier collectief kan worden samenwerkt,
zoals bijvoorbeeld in een vastgoed BIZ.

Projecten Vitale Stad

Samen met

Resultaat

Investering

Gemeente

Overige

Subsidie

x € 1.000,Krachten bundelen in de binnenstad
Compacte Stad: Analyse,
Acquisitie & Vastgoedcollectief
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Gemeente,
vastgoedeigenaren,
BIZ, CM

Door het toevoegen van nieuwe
winkel-, horeca, blurring of andere
concepten in de binnenstad
worden 50 nieuwe arbeidsplaatsen
gecreëerd.
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B. Compacte Stad: Investeringsregeling, verplaatsing & transitie
Versterking & Transitie
Een toekomstbestendige Binnenstad vraagt om blijvend te investeren in panden
en openbare ruimte. Om vastgoedeigenaren en ondernemers te stimuleren om
te investeren in (bedrijfs)panden in de binnenstad wordt onder andere ingezet op
een gevelsubsidie zoals deze verder is toegelicht onder G, met name gericht op het
benadrukken en uitbouwen van het profiel van een historische stad. In samenhang
met deze gevelsubsidie en op basis van het strategisch locatiebeleid (het definiëren van
de compacte stad) en de identiteit van de winkelstraten stelt de gemeente enerzijds een
investeringsregeling op voor panden in het kernwinkelgebied ter versterking van het
vestigings- en verblijfsklimaat. Hiervoor wordt een regeling voor maximaal € 400.000,(€ 200.000,-- subsidie, € 200.000,-- gemeente) opgezet, waarbij alleen investeringen met
een duurzaam karakter subsidieabel zijn.
Anderzijds wordt ingezet op transformatie van leegstaande
commerciële panden met een detailhandels, horeca of dienstenbestemming, die
niet binnen het kernwinkelgebied zijn gelegen. Om dit te stimuleren wordt een
investeringsregeling ingericht voor een maximaal bedrag van € 800.000,-- (€ 400.000
subsidie, € 400.000,-- gemeente), zodat voor omzetting van leegstaande panden met
een detailhandel-, kantoor- of horeca-bestemming naar wooneenheden voor specifieke
doelgroepen (jongeren, ouderen, gericht op zorg en woon-werklocaties), voor zover
liggend buiten het kernwinkelgebied, een gemaximeerde bijdrage per woning voor
specifieke doelgroepen kan worden verstrekt. Dit vindt plaats na een planeconomische
beoordeling / quick scan van de economische uitvoerbaarheid van een plan en de
noodzaak voor subsidie.
Uiteraard dienen beide op te zetten regelingen (versterking en transitie) te passen binnen
relevante vigerende (wettelijke, gemeentelijke, regionale en provinciale beleids-) kaders
en binnen de regels van staatssteun.
Projecten Vitale Stad

Samen met

Resultaat

Investering

Gemeente

Overige

Subsidie

x € 1.000,Krachten bundelen in de binnenstad
Compacte stad: Versterking en
transformatie

Gemeente,
vastgoedeigenaren,
BIZ, CM

 et vestigingsklimaat in de
H
binnenstad wordt versterkt door
ondernemers en eigenaren te stimuleren duurzaam in hun panden
te investeren. Minimaal 15 panden
zijn aangepakt. Afhankelijk van de
panden waarvoor subsidie wordt
verleend wordt verwacht dat dit
minimaal ca. 3.000 m2 bedraagt.
Leegstaande panden met een
retail, horeca of kantoorbestemming, buiten het kernwinkelgebied worden herbestemd, o.a.
tot wooneenheden. Wanneer
de gemeente met financiële
ondersteuning van de provincie
een stimuleringsregeling instelt,
zullen in 2020 50 wooneenheden
(ca. 2.500 m2) zijn gerealiseerd voor
specifieke doelgroepen (gericht op
jongeren, ouderen, zorgvraag en
woonwerklocaties).
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1200
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PvA Vitale Binnenstad Roermond - Krachten bundelen

25

C. Focus Hamstraat
De Hamstraat vormt van oudsher een belangrijke winkelstraat in de binnenstad van
Roermond. Het is vanuit het station dé winkelstraat om een bezoek te brengen aan
de Binnenstad. Het vormt dus enerzijds een belangrijke entree en verbinding, een
winkelstraat in een historische omgeving en onderdeel van het zogenaamde ‘achtje’ dat
bezoekers aan de binnenstad maken zoals ook uit de passantentellingen blijkt. Maar de
Hamstraat kent ook problemen rondom leegstand, aantrekkingskracht en verbindingen.
Door een intensieve samenwerking tussen ondernemers, eigenaren, citymanagement,
MKB Limburg, Provincie Limburg en gemeente wordt de Hamstraat opgewaardeerd
waarbij de volgende zaken in elk geval worden opgepakt: collectief woonproject
boven winkels, investeringsregeling (monumentale) panden, pilot muzieklint vanaf
station, collectieve aanpak leegstand en lokaal beheer, vastgoed-BIZ, uniformiteit in
straatbeeld en aankleding (reclame-uitingen, uitstallingen, straatmeubilair, groen e.d.),
routing, bebording, aanduidingen, fietsparkeren en collectieve promotie. De benodigde
middelen voor dit project bestaan uit proces- en planmiddelen (€ 150.000,-) om
samen met alle stakeholders aan de slag te gaan en de hiervoor benoemde trajecten
te doorlopen en anderzijds uit middelen voor de daadwerkelijke uitvoering met
name gericht op de uniformiteit en identiteit van de winkelstraat. Voor de aansluiting
(herinrichting) met het Munsterplein wordt gebruik gemaakt van de in dat project
beschikbare middelen. Daarnaast worden ondernemers en eigenaren in de Hamstraat
gestimuleerd gebruik te maken van de in dit plan opgenomen investeringsregeling en
gevelsubsidie.
Projecten Vitale Stad

Samen met

Resultaat

Investering

Gemeente

Overige

Subsidie

x € 1.000,Krachten bundelen in de binnenstad
Focus Hamstraat
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Gemeente, BIZ, CM,
vastgoedeigenaren
& ondernemers
Hamstraat, MKB,
Provincie

De Hamstraat is een krachtige winkelstraat, waarbij de bezoekduur
aan deze straat in 2020 met 5 % is
toegenomen.
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D. Startende ondernemers – Vakmanschap in de Stad
Op de schaal van de gemeente Roermond wordt gestart met de ondersteuning van
startende ondernemers, waarbij het stimuleren van het startersklimaat centraal staat.
Het gaat om het vergemakkelijken van de toegang tot en de bundeling van het
ondersteuningsaanbod voor startende ondernemers, waarbij starters die zich richten
op verduurzamingsconcepten extra aandacht krijgen. De ondernemersdynamiek
kan hiermee worden gefaciliteerd en ondernemerschap met start-ups ondersteund.
Die ondernemersgeest willen we in de binnenstad laten landen, als de huiskamer en
ontmoetingsplek van stad en regio. Daarvoor is begeleiding en informatie nodig, maar
ook nieuwe huisvestingsconcepten. Specifiek is hierin aandacht voor de ‘maak-cultuur’
en vakmanschap, die van oudsher belangrijk is voor Roermond. Jonge starters gericht
op vakmanschap worden gestimuleerd om zich in de binnenstad te vestigen, waarbij
gebruik gemaakt kan worden van de onder B genoemde investeringsregeling.

Projecten Vitale Stad

Samen met

Resultaat

Investering

Gemeente

Overige

Subsidie

x € 1.000,Krachten bundelen in de binnenstad
Vakmanschap in de Stad/
Startende ondernemers

Gemeente, KvK,
StartersCentrum,
OKB, IMK, UWV

Startende ondernemers worden
gestimuleerd, waarbij wordt
ingezet op het versterken van
het vestigingsklimaat o.a. door
het bundelen en laagdrempelig
beschikbaar stellen van het aanwezige ondersteuningsaanbod.
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E. Een groene en duurzame binnenstad
De inzet in de openbare ruimte richt zich op het maken van een duurzame
binnenstad en hiermee het creëren van een prettig woon- en verblijfsklimaat.
Verbindingen met het DOR en Maasplassen & Maasfront zorgen voor een
aantrekkelijk netwerk van openbare ruimten. Een netwerk dat de belangrijke
gebouwen en pleinen met elkaar verbindt; een netwerk dat de verschillende
buurten in de Binnenstad hecht; een netwerk dat op zichzelf aantrekkelijk is en
ruimte biedt voor ontmoetingen van de vele verschillende bewoners en bezoekers.
Zoals ook in de groenvisie van de gemeente is aangegeven spelen bomen hierin
een belangrijke rol. Op diverse plaatsen wordt daarom ingezet op het plaatsen van
een boom op een strategische locatie.

Kruising Kloosterwandstraat - Schuitenberg

De openbare ruimte draagt zorg voor een duurzame en klimaatbestendige stad.
Netwerken van groen en blauw dragen bij aan het temperen van de hitte op
warme dagen en het opvangen en infiltreren van (overvloedige) neerslag. Ook die
biodiversiteit en duurzaamheid (isolerende werking) zal hierdoor sterk toenemen.
De aanpak van hittestress en het duurzaam omgaan met water (hergebruik, berging
en infiltratie) vragen een andere kijk op de (openbare) ruimte. In de binnenstad is
de ruimte schaars (enkel nog kansen op de pleinen), de grote oppervlaktes dak en
gevel bieden een uitgelezen kans om de stad verder te vergroenen.

Voogdijstraat
Projecten Vitale Stad

Samen met

Resultaat

Investering

Gemeente

Overige

Subsidie

x € 1.000,Krachten bundelen in de binnenstad
Een groene en duurzame stad

Gemeente, BIZ

Het stedelijk weefsel in de binnenstad wordt versterkt door het
toevoegen van permanent groen
(1.750 m2), door middel van groene daken of gevels en het plaatsen
van markante bomen (minimaal 8)
op strategische plekken. Groen in
de stad zorgt voor vermindering
van hittestress en het duurzaam
omgaan met water en draagt zo bij
aan een klimaatbestendige stad.
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F. Herinrichting Munsterplein en omgeving
Belangrijke plekken in de binnenstad, qua routing en verblijf, zijn de pleinen in de
stad. Het zijn de verbindende schakels voor de winkelrouting, maar met name ook
ontmoetings- en rustplekken!
Het Munsterplein is daarin de belangrijkste strategische locatie in de binnenstad.
Het plein met zijn beroemde kiosk en Munsterkerk, ademen Cuypers. Zowel plein
(archeologisch) als kerk, kiosk en een groot aantal gebouwen in de pleinwand zijn
Rijksmonument en ook van toeristisch grote waarde voor Roermond. Het plein behoeft
echter restauratie en herstructurering zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van
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Kruising Kloosterwandstraat
Zwartbroekstraat - Bakkerstraat
- Schuitenberg

Kruising Zwartbroekstraat
Kapellerpoort - Willem
- Bakkerstraat
II Singel

K

Voogdijstraat
Kruising Rijksweg Zuid - Brugstraat (Swalmen)

Neerstraat
Kruising
Rijksweg Zuid - Brugstraat (Swalmen)

N

53

het plein als knooppunt in de routing, maar zeker ook als belangrijke toeristische trekker.
Het betreft een herstructurering/restauratie van het plein van circa 5.000 m², waarbij nadrukkelijk aandacht
voor de aansluiting op de Munsterkerk, vergroening en inzetten voor multifunctioneel gebruik van de
abdijtuin en de aansluiting naar de Hamstraat via de Abdijhof.
Bezoekers en winkelend publiek hebben voorrang op deze pleinen en deze dienen dan ook zo
bezoekersvriendelijk en voetgangersvriendelijk ingericht te worden.
Projecten Vitale Stad

Samen met

Resultaat

Investering

Gemeente

Overige

Subsidie

x € 1.000,Krachten bundelen in de binnenstad
Herinrichting Munsterplein &
Omgeving

Gemeente
en eigenaren,
ondernemers
rondom plein,
bisdom

Het profiel van de openbare ruimte
van het (Rijksmonument) Munsterplein, Abdijhof en –tuin en de verbinding van en met de Hamstraat
(pilot) worden hergestructureerd
en op delen gerestaureerd. Het
plein en de verbindingen worden
opnieuw bestraat ca. 5.000 m2) en
overtollige bebouwing wordt verwijderd, waarbij de aansluiting van
het plein op de gebouwen wordt
verbeterd en het gehele plein als
voetgangersgebied ingericht, ook
wordt de Abdijtuin aangepakt
(groen in de stad ca. 500 m2). Het
archeologisch Rijksmonument
wordt geduid en voorzien van
informatie voor bezoekers.
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G. Monumenten en archeologie
Het gebouwde en het archeologische erfgoed bepalen in hoge mate de identiteit en de
kwaliteit van de Roermondse binnenstad. Behalve dat een groot aantal gebouwen en
objecten een monumentale status hebben is de gehele binnenstad aangewezen tot van
rijkswege beschermd stadsgezicht.
Gevelsubsidie monumentale panden
Het beschermde stadsgezicht kent vele panden met van oorsprong een monumentale
uitstraling die in de loop van de tijd is aangetast. Met name de begane grond van
veel winkelpanden heeft een pui die niet past binnen het historische karakter van het
centrum. Binnen dit project wordt er naar gestreefd om een 10 tot 15-tal panden, bij
voorkeur in een aaneensluitende gevelrij of binnen één straat, weer hun allure terug
te geven. Hierbij zal niet gestreefd worden naar een reconstructie van de oude situatie
maar naar een opwaardering van de beeldkwaliteit met een architectuur die past
binnen het stadsgezicht. De toegevoegde waarde voor de historische binnenstad zit in
de aanpak van meerdere gevels naast of bij elkaar. Met dit project wordt de profilering
als historische binnenstad versterkt en draagt zo bij aan het trekken van meer bezoekers.
Zichtbaar maken monumenten
De Roermondse binnenstad bezit een rijk scala aan monumenten. Sommigen daarvan
zijn bekend en zijn ook goed toegankelijk voor het publiek. Anderen zijn even waardevol
maar onbekend(er) en vaak slecht toegankelijk. Voorbeelden van deze laatste categorie
zijn de synagoge in de Hamstraat en de Caroluskapel in de Swalmerstraat. Doordat deze
monumenten een min of meer verborgen bestaan leiden, dragen ze slechts beperkt bij
aan het verblijfskwaliteit van de binnenstad.
Doel van het project is om een aantal monumenten een prominentere rol in het
stedelijke leven te geven door de aandacht er op te vestigen (bijvoorbeeld door gebruik
van app of accespoint of aanlichten), ze toegankelijk te maken en ze een functie te
geven die ‘traffic’ genereert.
Zichtbaar maken archeologie
Bij grondwerkzaamheden in de binnenstad worden regelmatig belangwekkende
archeologische vondsten gedaan. Het verhaal dat deze vondsten vertellen maakt deel uit
van de identiteit en de kwaliteit van de stad. Om dit verhaal over te brengen is het nodig
de vondsten zichtbaar te maken. Soms kan dit ‘in situ’, op de plek waar ze gevonden zijn.
Hiervoor zijn dan (bouwkundige) voorzieningen nodig om de vondsten op een goede en
verantwoorde wijze te tonen. In andere situaties kunnen de vondsten uitsluitend in een
museale omgeving getoond worden. In alle gevallen zal de informatie over de vondst aan
de bezoekers gepresenteerd worden. De wijze waarop dit gebeurt kan variëren van een
infobordje of een flyer, via een geavanceerde virtual augmented reality presentatie die
het verhaal van een heel plein of straat vertelt, tot het plaatsen van nieuwe stadspoorten
langs de N280 die verwijzen naar de oude vestingwerken van de stad.
Doel van het project is om een aantal monumenten een prominentere rol in het
stedelijke leven te geven door de aandacht er op te vestigen (bijvoorbeeld door gebruik
van app of accespoint of aanlichten), ze toegankelijk te maken en ze een functie te
geven die ‘traffic’ genereert.
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Projecten Vitale Stad

Samen met

Resultaat

Investering

Gemeente

Overige

Subsidie

x € 1.000,Krachten bundelen in de binnenstad
Gevelsubisidie monumentale
panden

Gemeente,
eigenaren

Minimaal 10 monumentale gevels
en/of panden bij voorkeur in een
aaneensluitende gevelrij of binnen
één straat worden gerenoveerd.

600

150

300

150

Projecten Vitale Stad

Samen met

Resultaat

Investering

Gemeente

Overige

Subsidie

x € 1.000,Krachten bundelen in de binnenstad
Zichtbaar maken
monumenten

Gemeente,
eigenaren,
monumenten
stichtingen

 inimaal 20 monumenten krijgen
M
een prominentere rol in de binnenstad, of door via nieuwe technieken informatie te verstrekken (via
app, accespoints etc) of door het
aanlichten van de monumenten.

150

65

20

65
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Samen met

Resultaat

Investering

Gemeente

Overige

Subsidie

x € 1.000,Krachten bundelen in de binnenstad
Zichtbaar maken archeologie

Gemeente,
eigenaren,
archeologie
stichtingen

In 2020 is op 6 locaties in de binnenstad de archeologie zichtbaar
en beleefbaar voor bezoekers.

100

50

50
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H. Veilige en Gastvrije Stad
Samen met ondernemers is sinds enkele jaren een team opgezet om tijdens ‘de
donkere dagen’ (wintermaanden) de binnenstad te beveiligen. Dit team is vanwege hun
uitrusting zichtbaar aanwezig in de openbare ruimte en heeft lokale en bovenlokale
kennis van hetgeen er in en rondom Roermond leeft.
Met dit project gaat dit team in samenspraak met de binnenstad ondernemers een
andere vorm en doelstelling krijgen. De oorspronkelijke doelstelling om de binnenstad
te beveiligen wordt verbreed naar het versterken van de gastvrije beleving van de stad.
Samen met de binnenstad ondernemers wordt het team het gehele jaar ingezet,
enerzijds om de binnenstad te beveiligen en anderzijds fungeren zij als host voor
de bezoeker aan de stad. Immers een vertrouwd ogend persoon wordt sneller
aangesproken door toeristen. Door hun klantvriendelijke opstelling wordt een
positievere beleving onder toeristen gegenereerd. Daarnaast helpen de beveiligers de
ondernemers in de binnenstad op pro-actieve wijze. In het kielzog van toeristen is er een
groeiende aanwezigheid van zakkenrollers en de opkomst van het mobiele banditisme
in de binnenstad tonen deze noodzaak niet alleen gedurende de wintermaanden maar
juist jaarrond aan.
Het Retail Intervention Team draagt zo bij aan een veilige, maar bovenal ook en prettige
en gastvrije beleving van bezoekers aan de binnenstad Roermond.

Projecten Vitale Stad

Samen met

Resultaat

Investering

Gemeente

Overige

Subsidie

x € 1.000,Krachten bundelen in de binnenstad
Veilige en gastvrije stad

Gemeente, BIZ

De binnenstad is een veilige en
gastvrije plek om te zijn waarbij
de veiligheidsbeleving in de
Binnenstad is toegenomen tot
het Roermonds gemiddelde
in de volgende edities van de
veiligheidsmonitor, maar ook de
gastvrijheid door bezoekers hoog
wordt gewaardeerd.

270

90

90

90

I. Impuls Vrijetijd
Gemeente Roermond vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan het maatschappelijk leven.
Mensen staan dan meer in hun eigen kracht en zijn minder afhankelijk van anderen. Dat geldt voor werk, onderwijs,
zorg, maar ook voor de vrije tijd. In dit traject worden mensen met een beperking en mensen die nu niet deelnemen
aan activiteiten meer betrokken bij verenigingen en andere vrijetijdsactiviteiten.
Cultuur biedt een breed arsenaal van disciplines die een belangrijke rol spelen in het stimuleren van participatie en
hiermee een bijdrage leveren aan sociale verbinding in de samenleving. Dit gebeurt dichtbij onze inwoners door het
verenigingsleven in de wijk, maar ook in voorzieningen zoals de ECI, Oranjerie, Bibliotheek, Paradies en Cuypershuis. De
verbinding tussen de binnenstad en deze instellingen verdient aandacht, de culturele infrastructuur moet beschikbaar
zijn voor alle inwoners.
De drie belangrijkste redenen waarom mensen nu niet deelnemen aan activiteiten zijn:
• Het ontbreekt mensen aan financiële middelen;
•	Een duidelijk en toegankelijk overzicht van het bestaande aanbod van zowel het lokale verenigingsleven
en de grote cultuurinstellingen aan activiteiten op het gebied van vrije tijd is nodig;
•	Er is een onvoldoende match tussen vraag en aanbod en op onderdelen uitbreiding van het aanbod gericht op
bepaalde vraag.
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Samen met partners zoals Sportservice, Wel.kom, ECI, Sportraad en Bibliorura wordt het
traject ‘Impuls Vrijetijd’ gestart. Hierin wordt aan de slag gegaan met het wegnemen
van bovengenoemde redenen of belemmeringen. Eén van de plannen waar mee aan
de slag gegaan wordt, is het uitzetten van ‘Wowdeals’: het met korting aanbieden van
laagdrempelige (zowel in financiële zin als in toegankelijkheid) vrijetijdbesteding met
een stimulans om iemand mee te nemen. Dit wordt een pilot om te bepalen of dit het
gewenste effect heeft: meer inactieven en mensen met een beperking nemen deel aan
het vrijetijdsaanbod.

Projecten Vitale Stad

Samen met

Resultaat

Investering

Gemeente

Overige

Subsidie

x € 1.000,Krachten bundelen in de binnenstad
Cultuur als sociale verbinder

Gemeente,
cultuuraanbieders,
verenigingsleven

Cultuur speelt een belangrijke rol
in het stimuleren van participatie
en levert hiermee een bijdrage aan
sociale verbinding en leefbaarheid
van de binnenstad. Mensen met
een beperking en de zogenaamde
inactieven (inwoners die nu niet
participeren) doen mee in de
samenleving op het gebied van
vrijetijd.

200

100

100
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Projecten die bijdragen aan resultaten Krachten bundelen
tussen de USP’s
A. Verbinding met DOR
De aanwezigheid van het DOR met grote aantallen bezoekers en
de sterke groei daarvan de afgelopen vijf jaar – ruim 5,9 miljoen
bezoekers in 2016 - roept de vraag op hoe zoveel mogelijk kan
worden geprofiteerd van deze al bestaande bezoekerspotentie
aan de stad. Eyckveld, bureau voor omgevingspsychologie
en architectuur heeft de huidige verbinding tussen het
DOR en de binnenstad geanalyseerd en geconcludeerd dat
deze als verkeersverbinding goed functioneert maar dat de
functionaliteit en de beleving van de verbinding tussen DOR
en de binnenstad kunnen worden geoptimaliseerd door onder
meer blokkades in aanwezige zichtlijnen weg te nemen, een
duidelijk overkoepelend thema in de route te introduceren en
Projecten Vitale Stad

Samen met

langs de route een kwaliteitsslag te maken in de beleving met onder meer
aanpassing van verlichting en het toevoegen van meer (structureel) groen.
In samenwerking met provincie Limburg wordt een onderzoek uitgevoerd
naar de verbeterde én nieuwe verbindingen. Op basis van dit onderzoek
in combinatie met de onderzoeksresultaten van bureau Eyckveld
wordt de verbinding tussen de gebieden aan weerszijden van de N280
geoptimaliseerd.

Resultaat

Investering

Gemeente

Overige

Subsidie

x € 1.000,Krachten bundelen tussen USP's
Verbinding DOC-Binnenstad

34

Gemeente, BIZ, CM,
DOR

De mogelijkheden voor verbetering van de verbinding
DOR-Binnenstad worden onderzocht (inclusief de mogelijkheden voor een nieuwe verbinding). Op basis hiervan wordt
de verbinding verbeterd. In 2019 gebruiken gemiddeld 40.000
bezoekers per week een verbinding om vanuit het DOR de binnenstad te bezoeken (in 2016 waren dit ca. 36.000 bezoekers
per week).
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300

100

300

B. Verbinding met Maasfront & -plassen
De aantrekkingskracht van de binnenstad van Roermond wordt op dit moment
grotendeels bepaald door de historische binnenstad en het direct aangrenzende DOR.
Wanneer naar de ruimtelijke situatie gekeken wordt is er echter nog een derde unique
selling point bepalend voor de aantrekkingskracht van de binnenstad: de ligging aan
het water. Het gaat hierbij niet alleen om de ligging aan de Roer en Maas, maar juist
ook om de direct aan de binnenstad grenzende Maasplassen. Momenteel wordt een
ontwikkelingskader opgesteld dat er toe moet leiden dat de invulling van dit gebied, dat
op slechts 800 meter van de Markt gelegen is, functioneel en kwalitatief aansluit bij de
binnenstad. Een combinatiebezoek aan de binnenstad en Maasplassen maakt
een bezoek aan Roermond aantrekkelijker voor een grotere groep mensen. Zowel
binnenstad als Maasplassen profiteren hiervan door een groter aantal bezoekers.
Om dat doel te kunnen bereiken, is echter niet alleen de programmatische invulling van
de plassen een belemmering. De grootste belemmering op dit moment is de fysieke
bereikbaarheid voor met name voetgangers en fietsers over de Maas, zodat binnenstad
en Noorder- en Zuidplas met elkaar verbonden zijn. De huidige verbinding over de
Maasbrug is hiervoor niet attractief genoeg en ontoereikend.
Met de herinrichting van de N280 en de aanpak Roerdelta fase 2, waarin o.a. het
Maasfront (havengebied) opnieuw wordt ingericht wordt een begin gemaakt met
de fysieke verbinding tussen binnenstad en water. Dit is echter onvoldoende om een
logische, duidelijke en eenvoudige routing te realiseren.
Belangrijk bij het realiseren van deze verbinding is echter dat het niet alleen gaat om
een fysieke verbinding, maar dat een attractieve verbinding ontstaat die aansluit bij
de beleving van het recreatieve bezoekmotief van de gebruiker. Hoewel het binnen
de kaders (met name uitvoeringstermijn) niet mogelijk is de fysieke verbinding tussen
Maasfront &- plassen en de binnenstad te realiseren wordt het belang van deze
verbinding onderkent. In een separaat traject zullen de mogelijkheden voor een fysieke
verbinding verder worden onderzocht.
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C. Verbinding met Cultuur
Door bewoners en bezoekers te verrassen, aandacht te geven, te verwennen en
te belonen, in te spelen op nieuwe behoeften en veranderd gedrag ontstaat een
verbondenheid met de binnenstad. Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol in leren,
ontdekken en ontwikkelen. Kunst en cultuur geven uitstraling, verrassen, zetten aan het
denken en maken trots. Door bewoners, ondernemers en bezoekers van de binnenstad
en het DOR meer bekend te maken met kunst en cultuur en het zichtbaar maken van
het culturele aanbod, is het een extra reden om naar de binnenstad te gaan, om daar
te wonen of te verblijven. Kunst en cultuur verrijken de beleving van een plek door
betekenis te geven aan tijd en ruimte.
Kunst, cultuur en cultuurhistorie wordt ingezet als het verbindende element waarmee
bewoners en bezoekers worden verleid.
Verbindingen worden gelegd tussen de historische binnenstad met al haar
monumenten, historische gevels, pleinen en gatsen, de ECI Cultuurfabriek, Cuypersen Historiehuis, geboortehuis van Cuypers, carillon, Azijnfabriek (poppodium in
samenwerking met ECI), bibliotheek en theater de Oranjerie.
Om de positie van cultuur te versterken wordt intensief samen gewerkt met
cultuurinstellingen, lokale kunstenaars, het onderwijs, en het verenigingsleven.
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Vervanging vaste exposities versterken en verbinden
binnenstad en cultuur
In het verbinden van cultuur aan de binnenstad is het aanbod en
de kwaliteit hiervan erg belangrijk om bezoekers te boeien en te
binden. Het Cuypershuis, gevestigd in het voormalige woonhuis
en werkplaats van Pierre Cuypers geeft met zijn collectie, de vaste
presentatie en de wisselexposities een beeld van deze architect
en vormgever in zijn context en voor onze eigen tijd.
Het Historiehuis toont de geschiedenis van de stad aan
bezoekers en inwoners en richt zich ook op jeugd en jongeren
en heeft een vaste presentatie en realiseert daarnaast regelmatig
wisselexposities. Het bezoekersaantal van beide musea samen
bedraagt 44.000 per jaar en is de afgelopen jaren tamelijk
constant. De vaste exposities hebben hun dienst bewezen maar
zijn aan vervanging toe, zodat het publiek wordt verleid met
nieuw aanbod en nieuwe doelgroepen worden aangeboord.
Zoals het binden en verleiden van de Duitse en Belgische
bezoeker. Vervanging van de vaste exposities geeft ook de
mogelijkheid in te spelen op de actualiteit, gebruik te maken van
de modernste technieken bijvoorbeeld door de exposities
interactiever te maken, maar ook door de samenwerking
met andere culturele instellingen en andere partners zoals
ondernemers in de binnenstad te vergroten.

Projecten Vitale Stad

Samen met

Hierbij wordt nadrukkelijk gezocht naar de verbinding van
deze musea aan en met de binnenstad. Bijvoorbeeld door
de samenwerking te zoeken tussen ondernemers en deze
cultuurinstellingen en het gedachtengoed van Cuypers ook in de
binnenstad tot uitdrukking te laten komen. Dit kan enerzijds in de
openbare ruimte maar ook bijvoorbeeld in winkels of horeca.
Ook wordt de zichtbaarheid van het Historiehuis, die midden in
het centrum van Roermond ligt en samen met de bibliotheek
is gevestigd in een architectonisch hoogwaardig gebouw
aangepakt. Ondanks de ligging van dit bijzondere gebouw,
mist het uitstraling, waardoor inwoners en bezoekers het
onvoldoende weten te vinden.

Resultaat

Investering

Gemeente

Overige

Subsidie

x € 1.000,Krachten bundelen tussen USP's
Verbinding cultuur

38

Gemeente, BIZ,
CM, VVV, St.
Evenementen,
partners cultuur- &
monumenten
platform en
bedrijfsleven

De vaste exposities van het Cuypershuis en Historiehuis worden
vervangen en samen met het
verbeteren en realiseren van de
verbinding tussen deze musea en
de binnenstad, nemen de bezoekersaantallen in deze centra met in
totaal 5 % toe tot ruim 46.000.
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Verbinding binnenstad en ECI-Cultuurfabriek
In de verbinding met cultuur en stad is ook de ‘groene’ wandelverbinding tussen
ECI-Cultuurfabriek en de binnenstad, door het park Across en het nieuw te realiseren plein
Loesbleik belangrijk. Waarbij het plein een belangrijke schakel is voor fietsers en wandelaars
als toegang naar de binnenstad en daarnaast fungeert als schakel in de verbinding met
cultuur én ook Maasfront.
Projecten Vitale Stad

Samen met

Resultaat

Investering

Gemeente

Overige

Subsidie

x € 1.000,Krachten bundelen tussen USP's
Toeristisch
recreatieveverbinding
ECI-Binnenstad (incl.
Loesbleik)

Gemeente,
cultuurplatform,
ontwikkelaar

E en toeristisch recreatieve verbinding wordt gerealiseerd door
middel van een nieuw pad (ca.
1600 m2) startend bij de ECI Cultuurfabriek door het park Akcross
en nieuwe plein Loesbleik naar de
binnenstad en Maasfront, waarbij
cultuur en groen samen worden
gebracht.

160

80

80

Verbinding en versterking van de popscene in de binnenstad
Ook wordt vanuit de ECI Cultuurfabriek ingezet op het versterken van de functie van de Azijnfabriek als hart
van de Roermondse en provinciale popscene, om zo ook kwalitatief en inhoudelijk een impuls te geven aan
de ontwikkeling van de binnenstad op cultureel vlak. De Azijnfabriek biedt oefenruimtes voor lokale bands
en biedt een (proef )podium waar volop kan worden geëxperimenteerd. Vanwege de ligging, omvang en
lage drempel is de Azijnfabriek de plek waar gerepeteerd, geproduceerd, en muziekles wordt gegeven. Ook
de theaterschool is daar gevestigd. De Azijnfabriek wordt de pop-productieplaats van Limburg, waar talent
een plek heeft om zich te ontwikkelen. Het unieke aan dit concept is dat het aanbod hier wordt gecreëerd,
ontwikkeld en gepresenteerd. In de Azijnfabriek worden onder andere twee oefenruimtes en een ruimte voor
muziekles en productie gerealiseerd. Ook is er een (proef )podium, een studio/dj-lab en een toneelzaal.
Projecten Vitale Stad

Samen met

Resultaat

Investering

Gemeente

Overige

Subsidie

x € 1.000,Krachten bundelen tussen USP's
Versterken Popscene

Gemeente, ECI

In 2019 is de Azijnfabriek verbouwd en heeft zich ontwikkelt als
Limburgse pop-productieplaats,
waar een ‘popscene’ is ontstaan
waar talent zich kan ontwikkelen
en de programmering wordt
gecreëerd en gepresenteerd.

180

90

90
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D. Stadsmarketing
Profilering, inclusief bijbehorende branding- & marketingstrategie is van groot belang voor de toekomst van de stad.
Roermond is een economisch toekomstbestendige stad wanneer de kwaliteiten en verbindingen zoals in dit plan
benoemd worden gerealiseerd. Maar realiseren alleen is niet voldoende. In de keuze van bewoner, ondernemers en
bezoekers om te kiezen voor Roermond en specifiek de Roermondse binnenstad is sprake van concurrentie.
Het positioneren van de binnenstad buiten de eigen stadsgrenzen, binnen de provincie en als een van de
visitekaartjes van Limburg is van groot belang voor de toekomst niet alleen van Roermond maar ook voor de regio
en Limburg als geheel. Met name de landelijke positionering door het NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme &
Congressen) van Roermond als dé ‘shop-bestemming’ van Nederland samen met Amsterdam en Maastricht speelt
hierin een belangrijke rol. Samen met VVV Midden-Limburg en Stichting Citymanagement wordt gewerkt aan een
(boven)regionale marketingcampagne.
Projecten Vitale Stad

Samen met

Resultaat

Investering

Gemeente

Overige

x € 1.000,Krachten bundelen tussen USP's
Stadsmarketing

40

Gemeente, BIZ,
CM, VVV, St.
Evenementen,
partners cultuur- &
monumenten
platform en
bedrijfsleven

De aanpak van de historische
binnenstad aan het water gaat
gepaard met een uitgebreide bovenregionale marketingcampagne

PvA Vitale
Binnenstad
Binnenstad
Roermond
Roermond - Krachten bundelen

900

600

300

Subsidie

E. Verrassende stad: bovenregionaal cultureel evenement
Naast de vele evenementen die Roermond en zeker ook de binnenstad van Roermond
rijk is, zoals de Cityrun, Roermond Stormt, winterevenement , fashionevent, Sjommelmert ,
biedt de binnenstad een podium voor een groeiend aanbod van culturele evenementen.
Naast het bovenregionale Limburg Festival, zijn er kansen om ‘Oproer’, de start van het
cultuurseizoen in Roermond verder te laten groeien en kent Roermond een grote diversiteit
aan inwoners met heel veel verschillende culturele achtergronden. Zo vindt in 2017 een
‘festival’ plaats met het onderwerp Migratie dat hierop inspeelt.
Het belang van cultuur als verbindend element wordt versterkt door het opzetten van een
bovenregionaal kunst evenement, waarvoor op dit moment een haalbaarheidsonderzoek
loopt: De Biënnale (werktitel). Voor het voor de eerste keer opzetten en uitwerken van
een dergelijk bovenregionaal cultureel evenement zijn middelen benodigd. Vanuit
gemeente en provincie zijn hiervoor middelen in dit plan gereserveerd. Op basis van het
haalbaarheidsonderzoek wordt duidelijk in welke vorm dit tweejaarlijks evenement kan
plaatsvinden. Roermond zal dan ‘hoofdstad van kunst en creativiteit’ zijn met verbindingen
naar steden in Nederland, Duitsland en België.
Projecten Vitale Stad

Samen met

Resultaat

Investering

Gemeente

Overige

Subsidie

x € 1.000,Krachten bundelen tussen USP's
Verrassende stad:
Bovenregionaal
cultuurevenement

Gemeente, BIZ,
CM, VVV, St.
Evenementen,
partners cultuur- &
monumenten
platform en
bedrijfsleven

De binnenstad biedt een podium
voor kunst en cultuur, waar één
extra bovenregionaal kunst en
cultuurevenement (tweejaarlijks)
wordt georganiseerd
Ook wordt jaarlijks één evenement
georganiseerd die de verbinding
van stad en water benadrukken
en bijdragen aan een toename
in combinatie en meerdaagse
bezoekers

450

150

150
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Projecten die bijdragen aan resultaten Krachten bundelen
op duurzame bereikbaarheid
F. Stationstunnel
Het ‘Verbeterplan entree binnenstad stationstunnel’ is samen met diverse partijen en een
klankbordgroep tot stand gekomen. Belangrijk in dit project is het verbeteren van de
bereikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid voor voetgangers en fietsers en het herstellen
van de monumentale façades van de stationstunnel. Met name het verbeteren van de
beleving van de tunnel voor deze doelgroepen is hierin belangrijk, naast het feit dat dit
één van de belangrijkste verbindingen is tussen de binnenstad en Roermond-oost.
De beleving van gebruikers van de tunnel wordt en is voorafgaand aan de
werkzaamheden via onderzoek in kaart gebracht. Na uitvoering van de werkzaamheden
wordt eveneens via onderzoek getoetst hoe de tunnel door gebruikers wordt ervaren en
of de beleving is verbeterd.
Projecten Vitale Stad

Samen met

Resultaat

Investering

Gemeente

Overige

Subsidie

x € 1.000,Krachten bundelen op duurzame bereikbaarheid
Stationstunnel

42

Gemeente

 beleving, met name gericht op
De
toegankelijkheid en gevoel van
veiligheid is na de reconstructie
van de Stationstunnel voor
voetgangers en fietsers sterk
verbeterd. Om dit te bereiken
worden o.a. alle verhardingen en
barrières naast fietspad vervangen,
verlichting aangepakt, nieuwe
bredere trappen aan de westkant
gerealiseerd, tbv geluid worden
de binnenwanden bekleed en de
luchtventilatie voor fietsers/voetgangers verbeterd.
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1170

640

200

330

G. Mobiliteitsfonds & Resolve
Mobiliteitsfonds
Het Mobiliteitsfonds is een publiek - private samenwerking tussen Gemeente Roermond
en Roermondse ondernemers op het gebied van duurzame mobiliteit. De gemeente
en (retail) ondernemers dragen samen financieel bij aan en beslissen samen over
de inzet van (duurzame) mobiliteitsmaatregelen om Roermond en de economische
centra daarbinnen bereikbaar te houden. De publiek - private samenwerking binnen
het Mobiliteitsfonds past binnen het beleid van de gemeente om meer samen te
werken met de partners in de stad. De duurzame mobiliteitsmaatregelen die worden
nagestreefd zetten in op gedragsbeïnvloeding en op het beter benutten van bestaande
infrastructuur: twee speerpunten van het nieuwe Gemeentelijk Verkeer & Vervoer Plan.
Projecten Vitale Stad

Samen met

Resultaat

Investering

Gemeente

Overige

Subsidie

x € 1.000,Krachten bundelen op duurzame bereikbaarheid
Mobiliteitsfonds

Gemeente, CM,
OML, BIZ, DOR,
Retailpark, Huis &
Tuinboulevard

Resolve

Gemeente en 7
Europese steden,
Erasmus Universiteit
R'dam

De bereikbaarheid van de
binnenstad wordt verbeterd en
versterkt door in te zetten op
duurzame mobiliteitsmaatregelen,
enerzijds door kennis- en innovatie
uitwisseling in de retailsector
(RESOLVE) en anderzijds via
gedragsverandering en beter
benutten van bestaande
infrastructuur (Mobiliteitsfonds).

300

150

150

410

100

310

Resolve
Roermond is projectleider van RESOLVE: een Europees project waarin acht Europese
steden en de Erasmus Universiteit Rotterdam samenwerken. Het doel van het project
is kennis uit te wisselen over het betrekken van de retailsector bij het opstellen van
mobiliteitsbeleid. Belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van de mobiliteit
in de retailsector (klanten en leveranciers) heeft een grote invloed op de besluitvorming
op gemeentelijk niveau. RESOLVE wordt gebruikt om het proces van het opstellen van
het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP) te ondersteunen en past binnen het
Operationeel Programma Zuid van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
Good Practices die voortkomen uit RESOLVE kunnen als 'slimme uitrolprojecten' worden
overgenomen in Roermond en indien succesvol op een grotere schaal in Limburg en de
rest van Nederland worden uitgerold.
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H. Fietsparkeren en bijbehorende voorzieningen
In de afgelopen tien jaar is in Roermond en omgeving veel geïnvesteerd in auto-infrastructuur. Lopen en fietsen zijn hierbij achtergebleven. Als gevolg hiervan is de bereikbaarheid van de binnenstad voor fietsers achtergebleven. Dit terwijl de fiets met de
ontwikkeling van de e-bike een enorme groeipotentie kent. Lopen en fietsen is daarom
een van de speerpunten van het nieuwe Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP)
en Duurzaamheidsvisie. Roermond wil het gebruik van de fiets stimuleren, enerzijds
door campagnes en anderzijds door te investeren in fietsinfrastructuur, zoals samen met
andere gemeenten en provincie in snelfietsroutes naar Noord- en Zuid-Limburg en de
infrastructuur in de binnenstad zelf. Goede stallingsvoorzieningen zijn daarbij van groot
belang. In de praktijk blijkt dat niet op alle plaatsen voldoende stallingen aanwezig zijn,
op de juiste plek aanwezig en geopend zijn of dat de beschikbare stallingen niet altijd
voldoende worden benut. In dit project wordt het fietsparkeren in en om de binnenstad gestimuleerd en het ‘wild-parkeren’ tegen gegaan, hiervoor wordt verder ingezet
op het realiseren van fietsenstallingen aan de belangrijke entrees van de binnenstad
en is de fietsinfrastructuur inclusief de stallingen geschikt voor de eisen van elektrisch
fietsvervoer. Naast het realiseren van voldoende bewaakte fietsenstallingen, worden
25 nieuwe fietsparkeerplaatsen op de juiste plekken gerealiseerd en vier oplaadpunten
voor elektrische fietsen.

Projecten Vitale Stad

Samen met

Resultaat

Investering

Gemeente

Overige

Subsidie

x € 1.000,Krachten bundelen in de binnenstad
Fietsverbindingen &
fietsparkeren
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Gemeente, BIZ

Fietsparkeren in en om de binnenstad wordt gerealiseerd en gestimuleerd, fietsers kunnen in 2020
bij alle entrees naar de binnenstad
parkeren, op deze locaties worden
25 nieuwe fietsparkeerplaatsen
gerealiseerd, 4 oplaadpunten voor
elektrische fietsen.
Minimaal twee bewaakte fietsenstallingen (gratis) zijn geopend
met openingstijden ruimer dan
openingstijden van de winkels.
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700

350

350
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GERELATEERDE PROJECTEN
(NIET VALLEND BINNEN DIT PLAN)
Roermond bereikbaar en herinrichting N280
Essentieel voor de bereikbaarheid van de binnenstad is de herinrichting van de N280. De
bereikbaarheid van de binnenstad gedurende de herinrichting is hierbij essentieel. Met het
programma 'Roermond Bereikbaar' wordt d.m.v. mobiliteitsmanagement Roermond bereikbaar
gehouden voorafgaand en tijdens de wegwerkzaamheden, het project heeft een looptijd van
6 jaar (vanaf 1 januari 2016). . en wordt samen met de partners in de binnenstad, gemeente en
provincie opgepakt. Hiervoor loopt een separate subsidie aanvraag bij provincie Limburg.

Stationsomgeving
De ontwikkeling van Station Roermond is een van de vijf speerpunten van de
gemeentelijke Mobiliteitsvisie. Het doel is om Station Roermond te ontwikkelen tot
aantrekkelijk regionaal Mobiliteitsknooppunt dat een visitekaartje is voor de stad.
De stationsomgeving profiteert hiervan omdat de dynamiek van een moderne
stationsgebied een stimulans is voor het ontwikkelen van economische activiteit en ook
de verblijfsfunctie stimuleert.
Begin 2017 is een actuele visie voor de stationsomgeving beschikbaar, opgesteld in
samenwerking met betrokken partners, Provincie Limburg, NS, ProRail en Arriva en een
grote groep belanghebbenden en reizigers. Op basis van de visie wordt in 2017 een plan
van aanpak opgesteld om de visie de komende jaren gefaseerd te kunnen realiseren. Het
belang van het project Stationsomgeving voor de binnenstad en dus ook de projecten
binnen onderhavig plan is groot.
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Retail Innovation Centre (RIC)
Belangrijk hierin is ook de innovatie in de retail. Samen met MKB Limburg, BIZ Roermond
en Gilde Opleidingen zet de gemeente Roermond een Retail Innovation Centre (RIC)
op. Een centrum waar in de toekomst niet alleen de retailers, retailclusters, gemeenten,
BIZ’en, onderwijsinstellingen uit Midden-Limburg terecht kunnen, maar ook andere
retailgerelateerde organisaties uit Limburg of daar buiten. Doelstelling van het RIC en de
partners is om retailers en retailclusters toekomstbestendig te maken, startend vanuit
innovatie. De verbinding met het (retail)onderwijs is geborgd door deze taken van de
eerder opgezette Retail- and Business Academy onder te brengen bij Gilde Opleidingen.

Projecten Vitale Stad

Samen met

Resultaat

Investering

Gemeente

RIC

Gemeente, Gilde
Opleidingen, MKB,
BIZ Binnenstad,
Provincie, Keyport

Retailgerelateerde kennis &
innovatie wordt gedeeld en
overgebracht naar ondernemers
& -collectieven, onderwijs en
overheid

500

175

Overige

Subsidie

x € 1.000,150
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OVERZICHT GEVRAAGDE MIDDELEN
Projecten Vitale Stad

Investering

Gemeente

Overige

Subsidie

x € 1.000,Krachten bundelen in de binnenstad
Compacte Stad: Analyse, Acquisitie &
Vastgoedcollectief

230

100

30

100

Compacte stad: investeringsregeling icm Hotspots,
verplaatsting & transitie

2400

600

1200

600

Focus Hamstraat

300

150

150

Vakmanschap in de Stad/Startende ondernemers

277

277

Een groene en duurzame stad

300

150

Herinrichting Munsterplein & Omgeving

1100

500

100

500

Gevelsubisidie monumentale panden

600

150

300

150

Zichtbaar maken monumenten

150

65

20

65

Zichtbaar maken archeologie

100

50

Retail Intervention Team

270

90

Cultuur als sociale verbinder

200

100

Verbinding DOC-Binnenstad

700

300

Wandelverbinding ECI-Binnenstad (incl. Loesbleik)

160

80

80

Verbinding cultuur

600

300

300

Versterken Popscene

180

90

90

Stadsmarketing

900

600

300

Verrassende stad

450

150

150

150

330

150

50
90

90
100

Krachten bundelen tussen USP's
100

300

Krachten bundelen op duurzame bereikbaarheid
Stationstunnel

970

640

0

Mobiliteitsfonds

300

150

150

Resolve

410

100

310

Fietsverbindingen & fietsparkeren

700

350

0

350

11.297

4992

2750

3555

500

175

150

175

Overige projecten
RIC
Verbinding Maas & -plassen
Roermond bereikbaar
Stationsomgeving
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COPYRIGHT
Dit document is eigendom van de Gemeente Roermond. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de Gemeente Roermond. Dit document is met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden in deze uitgave.
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Stationsomgeving Roermond

Visie stationsomgeving Roermond
VenhoevenCS architecture+urbanism
in opdracht van gemeente Roermond

Partners

Provincie Limburg
ProRail
NS

Tekst

VenhoevenCS architecture+urbanism
Gemeente Roermond
Afdeling Plannen en Projecten

Beeld en grafische vormgeving
VenhoevenCS architecture+urbanism
Roermond, april 2017
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visie

VISIE

Voorwoord
Wethouder Raja Fick – Moussaoui
Voor u ligt een visie op de Roermondse stationsomgeving. Een visie die feilloos
inspeelt op toekomstige ontwikkelingen, concrete, maar ook die nu nog niet in beeld
zijn. Een robuuste visie, tot stand gekomen in samenwerking met vele stakeholders.
Maar vooral een ambitieuze visie, een visie die uitstraalt waar Roermond naar toe wil
en die past bij ons imago als stad.

4

De entree van Roermond per auto is de afgelopen tien jaar sterk verbeterd. Nu
is het tijd voor op-waardering van de entree per openbaar vervoer. Enerzijds om het
gebruik van openbaar vervoer te stimuleren, anderzijds om het stationsgebied te (her)
ontwikkelen en er een aangenaam verblijfsgebied van te maken: ons station!
Roermond staat voor kwaliteit, op het gebied van retail, wonen, recreatie en
op het gebied van mobiliteit. Het stationsgebied verder ontwikkelen als regionaal
mobiliteitsknooppunt en als centrum van economische activiteiten, een levendig
en multifunctioneel gebied waar het voor bezoekers goed toeven is en met een
verbindend karakter. Een geoliede overstapmachine die je moeiteloos naar je
bestemming brengt door optimale inzet van het vervoersaanbod. Daarnaast verbindt
de ambitie in deze visie stadsdelen, door scenario’s te schetsen voor een oostelijke
stationsingang, die voetgangers uit dit gedeelte van Roermond een snelle toegang tot
de stationsomgeving en een betere aansluiting met de binnenstad biedt.
De opgave was groot en past in het beleid van de gemeente Roermond, vervat in
onder meer het coalitieakkoord ‘Mensen maken onze stad 2014-2018’: het stimuleren
van gebruik van openbaar vervoer en van lopen en fietsen. Het station in Roermond
is een van de vijf speerpunten in de mobiliteitsvisie van onze stad. Het station
voorbereiden op de toekomst draagt bij aan de gastvrije, sociale en ondernemende
stad die we willen zijn. Maar het is natuurlijk niet alleen een gemeentelijke opgave.
Er is samenwerking gezocht met partners, zowel politiek als professionals vanuit

het vakgebied en direct betrokken vastgoedeigenaren, maar ook met inwoners,
horecaondernemers, onderwijs en niet commerciële instellingen. In diverse workshops
zijn kansen en bedreigingen en ambities voor dit gebied in beeld gebracht. Dit heeft
vervolgens geleid tot de scenario-ontwikkeling zoals die nu voor u ligt. Uitdrukkelijke
wens daarbij was om een gefaseerde ontwikkeling mogelijk te laten zijn, die flexibel
kan inspelen op toekomstige ontwikkelingen.
De gemeente Roermond kan deze ambities niet realiseren zonder steun van
partners: de Provincie Limburg, ProRail, NS en Arriva waren om die reden dan ook
direct betrokken bij het opstellen van deze visie. Zij onderschrijven deze en bezien op
welke wijze hieraan uit hoofde van hun verantwoordelijkheid uitvoering kan worden
gegeven. Ook politieke betrokkenheid en agendering is van belang. Er zijn middelen
nodig om, samen met alle partners, de komende jaren concrete stappen te zetten
naar een optimale ontwikkeling van de stationsomgeving in Roermond.

TEKST (GEMEENTE ROERMOND) OVER STATUS VAN DE DOCUMENT TEN
OPZICHT VAN ROL EN VERAANWOORDELIJKHEID VAN DE PARTNERS

NL
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Euregio Maas-Rijn en Roermond
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Stationsgebied

Partners

Ambitie
Roermond gastvrij en aantrekkelijk regionaal centrum voor economische activiteit
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•

Roermond zet in op kwaliteit op het gebied van retail, wonen, recreatie en
bereikbaarheid voor alle modaliteiten: voetganger, fiets, OV, auto;

•

Het stationsgebied Roermond wordt een efficiënte overstapmachine en
aantrekkelijk regionaal mobiliteitsknooppunt;

•

Ontwikkeling van het stationsgebied is een impuls voor de binnenstad. Het
stationsgebied wordt een gastvrij en aantrekkelijk regionaal centrum van
economische activiteit recreatie en zakelijke dienstverlening;

•

Het stationsgebied wordt een uitnodigende entree en ontmoetingsplek voor stad
en regio;

•

Het stationsgebied wordt een aantrekkelijke huiskamer met goede stedelijke
en sociale voorzieningen voor inwoners en bezoekers; het station wordt van de
mensen in de stad: “ons station”;

•

Roermond krijgt goede en aantrekkelijke langzaam verkeerverbindingen tussen
het oostelijk stadsdeel, station en binnenstad;

•

Roermond ziet kansen voor stedelijke ontwikkeling binnen loopafstand van het
station;

•

Roermond en het stationsgebied worden klaargestoomd voor de toekomst;

dynamisch

mobiliteitsknooppunt

gastvrij

ondernemend

toekomstbestendig

eigentijds | gezond

recreatie toerisme

aantrekKelijk | Veilig

levendig | ontmoeten

Conclusies van de verkenning op hoofdlijnen
Op basis van de gunstige regionale context zijn er kansen om Roermond te
versterken als aantrekkelijk en gastvrij regionaal centrum voor economische
activiteiten, maar er zijn ook uitdagingen;

Met een verbeterde bereikbaarheid op regionale- en lokale schaal ontstaan
er nieuwe kansen voor Roermond op het gebied van retail, leisure en zakelijke
dienstverlening;

•

De bereikbaarheid voor auto’s is goed maar files naar het DOR zijn een
aandachtspunt;

•

•

De treinverbinding naar Eindhoven, Maastricht en Venlo is uitstekend, maar
een goede OV-verbinding met Duitsland en belangrijke knooppunten in het
Ruhrgebied ontbreekt;

Door gerichte ingrepen in het stationsgebied kunnen de ambities van
Roermond op het gebied van bereikbaarheid en economische en sociale
ontwikkeling verwezenlijkt worden;

•

•

Het historische centrum ziet er aantrekkelijk uit maar vertoont, net als veel
andere binnensteden, ook leegstand;

Met een goede OV-verbinding met het Ruhrgebied kan Roermond een
attractief zakelijk centrum worden in een regionale markt van 9 miljoen
inwoners binnen één uur reizen.

•

•

De openbare ruimte in het stationsgebied is onoverzichtelijk en onaantrekkelijk
en mist goede stedelijke voorzieningen;

•

De overstapmachine tussen bus, trein, fiets, auto en voetganger functioneert
bij het huidige reizigersaantal matig en is niet berekend op toekomstige
ontwikkelingen en groei;

Door een deel van de(Nederlandse) bezoekersstroom van het DOR via het
station te leiden kan de binnenstad meeprofiteren van de aantrekkingskracht
van het DOR en worden files naar de parkeerterreinen van het DOR bestreden.
Het opzetten van een retail bezorgservice voor bezoekers van het DOR en
de binnenstad kan bijdragen aan het gebruik van het OV als aantrekkelijke
vervoersoptie.

•

Bij de ontwikkeling van een gastvrij en aantrekkelijk mobiliteitsknooppunt en
regionaal economisch centrum is aandacht nodig voor het nieuwe werken
en professionele ontmoetingsfaciliteiten met goede horeca, leisure en
maatschappelijke voorzieningen op en rond het station;

•

Er zijn nog ontwikkelopties op loopafstand van het station, verdere studie
moet aantonen of en hoe deze op termijn kunnen worden benut.

•

Een doordachte ontwikkelstrategie is nodig om
overheidsinvesteringen op termijn te kunnen terugverdienen.
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•

De oost- en westzijde van de stad zijn voor langzaam verkeer niet optimaal
verbonden, lange wachttijden bij een spoorwegovergang en een tunnel die als
sociaal onveilig wordt ervaren.

noodzakelijke
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MINUTEN

DE

OV

MAASTRICHT

1_Bereikbaarheid Regionaal

2_Economie Regionaal

3_Ruimtelijke kwaliteit Stationsgebied

Roermond als centraal punt voor zakelijke
ontmoetingen. Goed bereikbaar door een
geïntegreerd mobiliteitssysteem.

Station in goede verbinding met de stad.
De schakel tussen de verschillende functies.

Ontwikkeling van sterke zichtlijnen naar de omgeving is
wenselijk. Kansen rond aanwezige monumenten.

SWOT
Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats.
REGIO

GEMEENTE
Eindhoven

BINNENSTAD

STATIONSGEBIED

Venlo

Brainport Eindhoven
10

MINUTEN

Historische binnenstad

Maastricht - Aken - Luik

Maastricht
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Stabiele reizgersstroom, centrale locatie in de stad

Sn
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Korte loopafstanden naar binnenstad,
DOR en voorzieningen (o.a. scholen
en ziekenhuis)

Sn
e

Goede OV-verbindingen met
Nederland. DOR trekt jaarlijks 6
miljoen bezoekers
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Roermond ligt centraal in de regio voor
ongeveer 9 miljoen mensen binnen
één uur reizen

Opportunities
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STRENGHTS

DOR
Ruhr gebied

MIXED USE

Sterke relatie aangaan met de regio’s
Brainport, Ruhr gebied en EUregio

Gebruik maken van de bezoekersstroom
naar DOR. Mixed use in de binnenstad

Sterke langzaamverkeersverbinding
met DOR. Oostingang van het station

Ruimte emplacement en ontwikkelmogelijkheden
langs het spoor

GEMEENTE

WEAKNESSES

REGIO

BINNENSTAD

STATIONSGEBIED

Afhankelijk van DOC
Leegstand
Slechte ruimtelijke
kwaliteit veel
achterkanten

Monofunctioneel

Ontbreken goede OV-verbinding met
Ruhrgebied

Monofunctioneel centrum. Weinig
activiteiten in de avonduren.

Leegstand kan een bedreiging vormen.
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Lange overstaptijd, weinig activiteiten, te klein
busstation en een krappe fietsenstalling

DOC weg

DOR weg

Threats

Leegstand

Toename aantal files in het weekend

Retail onder druk door
internetaankopen. Barriere door het
spoor

Leegstand
Sociaal onveilig

Geen oostingang, Stationstunnel Oranjelaan ervaart als sociaal onveilig

Sociaal onveilig en veel achterkanten aan het spoor

Trends
“Mobility as a service”

12

Op dit moment wordt bij personenmobiliteit in veel stedelijke regio’s ter wereld
een modal shift, een belangrijke verschuiving van vervoerskeuzes, waargenomen.
Er wordt meer gelopen en gefietst en de (elektrische) fiets en het OV zijn in opkomst
ten nadele van de auto. Jongere generaties hebben minder vaak een rijbewijs en
gebruiken hun geld liever voor andere zaken dan de aanschaf van een auto.

veel verwacht van elektriciteit en waterstof als brandstof. Maar steeds vaker wordt in dit
kader ook lopen genoemd, vooral in combinatie met andere vervoersopties en vooral
als het gaat om gezonde steden en binnenstedelijke verplaatsingen. Voetgangers en
gebruikers van (elektrische) fietsen in het stationsgebied van Roermond nemen sterk
in aantal toe, zeker wanneer ook beoogde fietssnelwegen worden aangelegd.

Er is wereldwijd een sterke groei van mobiliteit, zowel in personen- als
vrachtvervoer. Nu wordt de groei van het vrachtverkeer nog voornamelijk gedreven
door globalisering van de productie, maar in de toekomst zullen vooral de logistieke
stromen van de circulaire economie de groei van het verkeer aanjagen. Er is een
sterke samenhang tussen bereikbaarheid en economische ontwikkeling, steden die
gunstige posities innemen in vervoersnetwerken zullen beter in staat zijn om banen,
inwoners en bezoekers te trekken. Bij de ontwikkeling van circulaire economie is
er bovendien een samenhang tussen bereikbaarheid en duurzame ontwikkeling:
steden die goed bereikbaar zijn hebben een concurrentievoordeel ten opzichte van
steden die dat niet zijn. Slimme (stads-) logistiek, zowel voor personen als goederen
(en boodschappen) is daarom een belangrijke sleutel voor de aantrekkingskracht
van competitieve steden en regio’s van de toekomst. Voor Roermond biedt dit een
kans om een mobiliteitsknooppunt te verbinden met stadslogistiek, shopping en de
ontwikkeling van een regionaal economisch centrum.

Vast staat dat het belangrijk is om de voordelen van de verschillende
ontwikkelingen te benutten door te zorgen voor goede onderlinge aansluiting van
de vervoersopties en optimale ketenmobiliteit. Zelfrijdende auto’s hebben immers
problemen in binnensteden en een voetganger kan zich moeilijk tussen verschillende
steden verplaatsen. De ontwikkeling van multimodale knooppunten, bijvoorbeeld bij
stations, waar alle opties bij elkaar komen, is cruciaal om straks optimaal van alle
mogelijkheden gebruik te kunnen maken. Dit betekent dat van de ontwikkeling van
een mobiliteitsknoop bij het Roermondse station een sterk aanzuigende werking
uitgaat naar inwoners, bedrijven en bezoekers.

Ook op het gebied van de vervoersmiddelen is op dit moment een mobiliteitsrevolutie
gaande waarbij de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen. Schone binnenvaart,
hogesnelheidstrein, de magneettrein, hyperloop, zelfrijdende personenauto’s en
truck platooning, drones, vliegende auto’s en elektrische fietsen claimen om beurten
de ultieme oplossing voor de vervoersvraag te bieden. Voor duurzaam vervoer wordt

Een belangrijke ontwikkeling is ook de ontwikkeling van de deeleconomie waarbij
eigendom van vervoermiddelen transformeert naar betalen voor mobiliteitsdiensten,
al dan niet op basis van abonnement. Via apps wordt het mogelijk een concrete en
specifieke vervoersvraag op te geven en vervolgens een gerichte instructie te krijgen
hoe deze het beste kan worden ingevuld.
Deze diensten worden nu al aangeboden in Helsinki onder de naam Maas (Mobility
as a Service), maar ook UBER, BMW, Volkswagen en PSA werken aan vergelijkbare
platforms die hun diensten tot in de meest afgelegen uithoeken van regio’s kunnen
aanbieden. Dergelijke systemen blijven overigens gebruik maken van snel en

hoogfrequent OV op trajecten waar voldoende vervoersvraag is. Door ook een deel
van de reis als voetganger af te leggen wordt flink op kosten bespaard en krijgt de
reiziger de nodige lichaamsbeweging, waarbij een smart watch de inspanningen volgt.
Naar verwachting zullen deze diensten een sterke groei van het Kiss & Ride deel van
de Roermondse mobiliteitsknoop tot gevolg hebben, mits het knooppunt aantrekkelijk
genoeg is met voldoende vervoersopties en een aantrekkelijk verblijfsklimaat met
goede voorzieningen en een breed scala aan ontmoetingsmogelijkheden biedt.
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Bron: NS, GVB, RET, HTM, QBuzz
‘‘Contouren voor een nieuw Nederlands mobiliteitsplan’’

Fietssnelwegen | Maas Helsinki | Car Sharing |Copenhagen Wheel

Visie
Ontwikkelscenario’s voor het stationsgebied
De toekomst is in hoge mate onvoorspelbaar en dat geldt zeker voor het aantal
reizigers dat in de komende jaren gebruik gaat maken van station Roermond.
Het dagelijkse aantal reizigers per spoor alleen al zou enorm kunnen groeien
door betere verbindingen. Tegelijk wil Roermond het reizen per openbaar vervoer
stimuleren en een aantrekkelijk regionaal mobiliteitsknooppunt worden. Ten slotte
zijn er mobiliteitstrends die mogelijk gevolgen hebben voor het ruimtebeslag in het
stationsgebied.
14
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Visie
15.000 reizigers / dag

Flexibel raamwerk als strategisch instrument
Om de geformuleerde ambities mogelijk te maken moet Roermond investeren in
het stationsgebied. Omdat Roermond zich niet kan veroorloven om alle investeringen
tegelijk te laten plaatsvinden, zal de gewenste ontwikkeling stapsgewijs moeten
worden gerealiseerd. Hierbij moet elke stap op zichzelf al tot aanzienlijke verbetering
leiden en de verschillende stappen samen telkens tot aantoonbare meerwaarde leiden
en zo de ontwikkeling versterken. Om dit mogelijk te maken is een robuust en flexibel
raamwerk nodig dat enerzijds voldoende ruimte voor toekomstige ontwikkelingen
biedt en anderzijds stapsgewijs gerealiseerd kan worden. Om te kunnen bepalen hoe
zo’n raamwerk eruit zou moeten zien zijn eerst verschillende thematische studies en
deelstudies verricht (zie bijlagen).

25.000 reizigers / dag

dynamische levendige buurt
overstap machine
P+R

K&R

50.000 reizigers / dag
boulevard
arriva logo toevoegen naast NS logo

boulevard

P+R

K&R

€
Opbouw van het raamwerk

P+R

Zoekopdracht: Mogelijke ontwikkeling van het gebied.
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Visie
Verbinden van onderdelen van het stationsgebied
Op basis van de uitkomsten van de verschillende studies gericht op deelgebieden
in de stationsomgeving, is een visie op de totale stationsomgeving geschetst. Vanuit
de wens het gebied te ontwikkelen tot een regionaal mobiliteitsknooppunt, is het nodig
alle onderdelen in de stationsomgeving optimaal te verbinden. Een OV-boulevard
- een groen lint door de stationsomgeving - maakt dit mogelijk. De OV-boulevard
biedt een duidelijke structuur voor gebruikers van de stationsomgeving en maakt een
efficiënte en veilige overstap naar alle vervoersmodaliteiten bereikbaar.
16

De barrière in de verbinding oost-west dient te worden doorbroken door het realiseren
van een extra interwijkverbinding. Hiermee wordt het station naar beide richtingen
optimaal ontsloten. De verbinding via een passage onder het stationsgebouw geeft
bovendien prioriteit aan voetgangers. Zij krijgen een prominente plek en een veilige
routing in de omgeving.
Ontwikkelingen in de stationsomgeving dienen toekomstgericht te zijn en bij
te dragen aan de kwaliteit en aantrekkingskracht van het stationsgebied. De OVboulevard moet ruimte bieden voor aansluiting van nieuwe onderdelen. Verder dient
groei maximaal mogelijk te zijn, net als een logische fasering.

Voorbeelden Boulevard

Principe overstap Machine

€
€
plein in groen

€

€
nieuwe eiland perron
palten zien

€

H

plein in groen

Robuust raamwerk

€

€

dynamische levendige buurt
overstap machine

Visie

P+R

Opbouw van het raamwerk
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boulevard

Het voorgestelde raamwerk bestaat uit twee parallelle voetgangersboulevards
aan weerszijden van het spoor met haaks daarop een nieuwe voetgangerspassage/
interwijkverbinding die tevens toegang biedt tot de perrons. De bestaande
perrontunnel wordt in deze visie op termijn buiten gebruik gesteld. De nieuwe
passage wordt gesitueerd in de nabijheid van de as van het stationsplein en de
bestaande verkeerstunnel (Stationstunnel Oranjelaan). Dit biedt de mogelijkheid
om op langere termijn verdere synergie te realiseren tussen de nieuwe passage
en de huidige Stationstunnel Oranjelaan waarmee ook de sociale veiligheid van de
stationstunnel op termijn kan worden verbeterd. Om de boulevard aan de oostzijde
in de toekomst te kunnen realiseren is het noodzakelijk hier enkele sporen te
verwijderen. Eerste verkenningen laten zien leken dat dit mogelijk is zonder
toekomstige ontwikkelingen op het spoor te frustreren.

Westkant
mogelijke lange termijn ontwikkeling

K&R

Interwijk verbinding
Centrale nieuwe passage biedt een
interwijk verbinding voor voetgangers
en toegang tot het spoor. Versterkt de
relatie tussen de nieuwe passage en
bestaande Stationstunnel Oranjelaan.

arriva logo toevoegen naast NS logo

boulevard

P+R

K&R

P+R

€

Stationplein
Stationsplein
als
aantrekkelijke
voetgangersruimte – in verbinding met
beide kanten van de stad. Synergie
tussen de station en de stad!

Oostkant

Nieuw eilandperron
Nieuw eilandperron biedt
ruimte voor een nieuwe lijn
en kan het groeiend aantal
reizigers goed faciliteren.

Ontwikkelingen
Mogelijke ontwikkeling
stationsgebied op lange
termijn.

Nieuw Gebouw
Nieuwe mixed use ontwikkeling
boven het busstation versterkt het
profiel van Godsweerdersingel
en biedt de kans voor een
gemengd programma in de
plint : levendigheid en interactie
met andere functies in de
stationsomgeving.

19

Overstapmachine
Efficiënte
‘overstapmachine’
door de overzichtelijk structuur
van de boulevard en de
passage.

Het Station
Mogelijkheid tot een integrale aanpak
van het station door het realiseren
van een nieuw gebouw. Kans om
het nieuwe imago van Roermond
aan te tonen in verhouding met de
bebouwing rondom.

mogelijke lange termijn ontwikkeling

Visie
Functie van het raamwerk
Dit raamwerk zorgt ervoor dat voetgangers, fietsers en andere weggebruikers in elke fase van ontwikkeling op een vanzelfsprekende manier hun weg kunnen vinden en dat
individuele projecten zoals een nieuw(e) busstation of fietsenstalling, uitgevoerd kunnen worden zonder dat dit tot overlast voor reizigers en gebruikers van het stationsgebied
leidt. Het raamwerk zorgt er ook voor dat in alle ontwikkelscenario’s voldoende ruimte voor voetgangers gegarandeerd blijft en dat de uitstraling van het stationsgebied al in de
vroegste ontwikkelfase sterk verbeterd wordt.

mogelijke fasering

mogelijke fasering

korte termijn

middellange termijn
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N

1

• Realiseren van het nieuwe busstation.
• Eerste deel van de Westelijk boulevard realiseren tussen station en P+R Noord.
• Verbeteren toegang van bewaakte fietsenstalling – toevoegen onbewaakte
fietsenstalling
• Station NS opknappen: bloemenkiosk verplaatsen naar nu nog leegstaande
ruimte binnen het stationsgebouw

N

2

• Westelijke boulevard verlengen tot aan de P+R Zuid
• P+R zuid aanpassen om het treinvervangende busvervoer treinvervangend
busvervoer bij spoorstremming goed te faciliteren
• Verplaatsen trafohuisje en slopen van het kleine gebouw ten noorden van
bestaande stationstunnel.
• Realiseren van de K&R en taxi platform langs westelijke boulevard met daaronder
een ondergrondse fietsenstalling.
• Ontwikkeling boven busplatform aan de Godsweerdersingel 10

Visie
Gebruiksaanwijzing voor het raamwerk
Het raamwerk functioneert als spil van een flexibele en robuuste overstapmachine tussen de verschillende verkeer- en vervoersopties en als ruimtelijke ruggengraat voor de
verschillende openbare ruimtes, de stedelijke voorzieningen en de ruimtelijke ontwikkelingen op en rond het spoor. Deze is zowel vanuit het oostelijk stadsdeel als vanuit de
binnenstad voor alle modaliteiten bereikbaar. Daarmee vormt het raamwerk niet alleen een robuuste basis voor de ontwikkeling van een regionaal mobiliteitsknooppunt en centrum
van economische activiteit, maar draagt het met publieke voorzieningen, aantrekkelijke openbare ruimtes en langzaam verkeer netwerken ook bij aan de aantrekkingskracht en
de bereikbaarheid van de verschillende stadsdelen en de binnenstad, voor alle generaties.

mogelijke fasering

mogelijke fasering

middellange termijn

lange termijn
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zullen wij de Oosten boulevard pas op fase 4 realiseren? - Oost
ingang kan ook zonder boulevard.

N

N

3

• Realiseren van passage oost/west voor zowel de stations- als interwijkverbinding
• Realiseren eerste strook van de oostelijke boulevard
• Realiseren van fietsenstalling bij de oostingang van het station
• Ontwikkeling langs de westelijke en oostelijke boulevard
• Realiseren van een nieuw eilandperron

4

• Oostelijke boulevard verlengen en realiseren van snelle fietsroute langs de
oostelijke boulevard
• Realiseren van K&R station in combinatie met shuttles “mobility as a service”
• Realiseren van ondergrondse fietsenstalling tussen stationstunnel en
interwijktunnel.
• Nieuw stationsgebouw

Visie
Raamwerk voor gebiedsontwikkeling en stedelijke vernieuwing
Langs de boulevards zijn verbeter- en ontwikkelprojecten denkbaar, te beginnen
met een nieuw busstation. Daarnaast zijn er kansen voor betere oplossingen voor
het stallen van fietsen en voor ontwikkelingen rondom het busstation, langs het spoor
op de P+R locaties en aan de oostzijde van het station. Een dergelijke krachtige
ontwikkeling van het stationsgebied biedt op termijn ook kansen voor stedelijke
vernieuwing binnen loopafstand, een straal van 800 meter rond het station, aan beide
zijden van het spoor.
22
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Aanbevelingen
Flexibiliteit

24

Gelet op de omvang van de gewenste ontwikkeling en de daarbij behorende
financiële consequenties, kan alleen sprake zijn van fasering. Deze fasering is mede
afhankelijk van de keuzes die in eerste instantie worden gemaakt. Geadviseerd wordt
om te starten met de herontwikkeling van het busstation – gezien de vergevorde
plannen voor herbestemming van Godsweerdersingel 10 - en de inrichting van een
OV-boulevard aan de westzijde. Deze ontwikkelingen zullen een impuls voor de
doorontwikkeling van de stationsomgeving zijn. De beschikbaarheid van financiële
middelen, zowel gemeentelijk als van andere overheden/partijen en/of subsidies,
maar ook een toename in het reizigersaantal, kunnen bepalend zijn voor uiteindelijke
keuzes ten aanzien van de fasering. Het realiseren van een passage om daarmee
een oost-west verbinding en een interwijkverbinding te realiseren heeft grote
prioriteit, maar vraagt ook verder studies en forse investeringen. Van moment tot
moment moet worden bezien welke fasering wenselijk en/of mogelijk is. Alle beoogde
ontwikkelingen zijn echter zelfstandig realiseerbaar, waardoor flexibiliteit en inspelen
op de toekomst steeds mogelijk blijft.
Besluitvorming korte termijn
Deze visie omvat verschillende onderdelen met elk een eigen fasering. Er is echter
een aantal onderdelen waarover besluitvorming op korte termijn gewenst is om
toekomstige ontwikkelingen mogelijk te maken of die op korte termijn kunnen zorgen
voor een kwaliteitsimpuls van de stationsomgeving.
Busstation/Godsweerdersingel
Momenteel is het pand in eigendom van een ontwikkelaar, die een aanvraag
omgevingsvergunning voor herontwikkeling - met appartementen en een
commerciële plint op de begane grond - gereed heeft. Tijdens het studietraject
hebben ook gesprekken plaats gevonden met deze ontwikkelaar. Uit de studies van
het busstation is gebleken dat, bij welke inrichting dan ook, er altijd te weinig ruimte is
om een robuust en toekomstbestendig busstation te realiseren. Sloop van het pand
lijkt dan ook onvermijdelijk om op maaiveldniveau voldoende ruimte te creëren voor

een toekomstbestendig busstation. Deze optie is voorgelegd aan de ontwikkelaar.
Deze is bereid het pand te verkopen. Concrete mogelijkheden dienen op korte termijn
te worden onderzocht.
OV boulevard
Door deze op korte termijn aan de westzijde al te realiseren ontstaat een robuuste
structuur in de stationsomgeving. Bestaande functies worden hieraan gekoppeld en
toekomstige functies kunnen aansluiten. Bovendien wordt direct een kwaliteitsimpuls
van de openbare ruimte gerealiseerd. Realisatie van de boulevard aan de oostzijde
heeft een relatie met de realisering van de oost-westverbinding en kan in een latere
fase volgen mits de benodigde ruimte in overleg met ProRail kan worden gereserveerd.
Oostelijke ingang
De beste optie voor het realiseren van deze ingang is het maken van een passage
onder het bestaande station. Deze ontsluit niet alleen de stationsomgeving maar is
ook een aantrekkelijke interwijkverbinding. Op termijn zal nadere studie uit moeten
wijzen of dit inderdaad de meest gewenste optie is en zo ja welk traject wordt ingezet
om realisatie op termijn mogelijk te maken.
Verbinding/synergie bestaande tunnel en nieuwe passage
Om meer ruimte te creëren voor voetgangers en fietsers en eventueel commerciële
functies een plaats te bieden kan op lange termijn een verbinding tussen de huidige
Stationstunnel Oranjelaan en de nog te realiseren passage ontwikkeld worden.
Het voetgangersdeel van de bestaande Stationstunnel kan dan gebruikt worden
om fietsers meer ruimte te bieden. Voetgangers wordt in zo’n model een prettiger
alternatief geboden met de interwijkverbinding door de nieuwe passage.

Aanbevelingen

Aanbevelingen

Mogelijke no-regret maatregelen korte termijn
•
•
•
•
•
•

Advies vervolgfase

Nieuw busstation

•

Verwijderen stationsdelen noordwestzijde (bloemenkiosk), inclusief
verplaatsen elektriciteitshuisje1e fase boulevard noordwestzijde

Onderzoek haalbaarheid busstation en ontwikkeling ten bate van
besluitvorming verwerving Godsweerdersingel;

•

Uitwerking sociale- en economische strategie Roermond en betekenis
stationsgebied als huiskamer, informatiecentrum en professionele
ontmoetingsplek;

•
•

Ontwikkeling financiële strategie voor ontwikkeling stationsgebied

•

Verkeerskundig
onderzoek
stationsgebied
als
regionaal
mobiliteitsknooppunt, inclusief toekomstverkenning en relatie met
mobiliteitsvisie Roermond;

•
•

Systeem ingeniering onderzoek rondom sporen en station

1e fase boulevard noordwestzijde
Nieuwe oplossing fietsparkeren en P+R noordwestzijde
Herinrichting stationsgebouw
Nieuwbouw Godsweerdersingel

Aanbevelingen
Subsidie
Ingrepen in de stationsomgeving zullen investeringen van partijen
vragen die verantwoordelijk zijn voor de verschillende onderdelen. Om de
haalbaarheid van realisatie te vergroten zal tevens per deelontwikkeling
worden bezien in hoeverre (Europese) subsidies mogelijk zijn of kunnen
worden die ter financiering kunnen worden ingezet of die zorgen voor een
synergie tussen verschillende geldstromen

•
•

Alliantievorming
stakeholders);

(overheden,

ProRail/NS,

ondernemers,

Uitwerking
gebiedsontwikkeling
spoorzone
en
programmering, inclusief openbare en sociale functies;
Planuitwerking en identificatie deelplannen;
Toets financiële haalbaarheid onderdelen, fasering

overige

gewenste

25

bijlagen

Proces en Samenwerking
Hoe is de visie tot stand gekomen?

28

Na een documentstudie is de opgave integraal benaderd door gesprekken met
stakeholders. In verschillende workshops is in kaart gebracht hoe men aankijkt tegen
kansen en bedreigingen van de stationsomgeving en hoe men, gebruikers, klanten,
cliënten en achterban, het stationsgebied zien en welke ontwikkelingen worden
verwacht.. Ook de commissie Ruimte en het kernteam (partners en gemeente) heeft
zich over deze opgave gebogen. Aan de hand van deze bijeenkomsten c.q. workshops
is door VenhoevenCS een SWOT analyse uitgevoerd en is een aantal mogelijke
scenario’s uitgewerkt. Tijdens een plenaire bijeenkomst op 13 december 2016 is
aan betrokken stakeholders gezamenlijk een terugkoppeling gegeven van hetgeen
is opgehaald tijdens de workshops en zijn mogelijke scenario’s gepresenteerd. De
opmerkingen tijdens deze bijeenkomst zijn meegenomen in de verdere uitwerking van
de scenario’s en de voorliggende visie. Tenslotte zijn in de visie ook de uitkomsten
meegenomen van een online enquête die via social media is uitgezet.

Gemeente
Roermond

Provincie Limburg

Wethouder
Commissie Ruimte
Verkeerskundigen

Stedenbouwkundigen
Projectleiders

Eigenaar Hotel Roermond
Eigenaar Godsweerdersingel 10
Taxi bedrijven
Horeca Stationsplein
VVV
Politie

stakeholders
omgeving

duurzaamheid
advies
landschap

integraal
omgevingsvisie

subsidie
advies

Laurentius Ziekenhuis
Buurtverenigingen
Citymanagement
BIZ Binnenstad
Wijkraden
Zorgverleners

NS stations

Arriva

financieel
advies
mobiliteit
advies

ProRail
Bureau
spoorbouwmeester
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N

september 2016

1
ANALYSE
SWOT

2
WORKSHOPS
met de verschillende
stakeholders
vaststellen uitgangspunten
en ambities

3

4

februari 2017

naar een ontwikkelingstrategie

VISIE

concept visie met verschillende
scenario’s
fasering

robuust raamwerk

Analyses
Bereikbaarheid

30

Vervoersdata op verschillende schaalniveaus maakt inzichtelijk binnen welke
tijdsduur het station bereikbaar is via uiteenlopende vervoersmodaliteiten. Roermond
heeft een zeer compact centrum, praktisch de gehele binnenstad is binnen tien minuten
loopafstand bereikbaar vanaf het station. Ook voor het overige deel van de gemeente
geldt dat het station in veel gevallen binnen tien minuten fietsen bereikbaar is. De
autobereikbaarheid van Roermond is sinds tien jaar zeer goed door de komst van
de A73 en de N280. Die laatste wordt de komende jaren gereconstrueerd, waardoor
de doorstroming van het verkeer verder wordt bevorderd. Duitse bezoekers van het
DOR bereiken Roermond voornamelijk via de N280. De verbinding met het openbaar
vervoer vanuit Duitsland naar Roermond is momenteel geen reëel alternatief door het
ontbreken van een rechtstreekse (trein)verbinding met Duitsland.

Reistijd | Centrum Swalmen - Munsterplein Roermond
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Reistijd | Centrum Echt - Laurentius Ziekenhuis Roermond
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1 u. 52 min
2 u. 8 min

53 min
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Regio Roermond

Wegenstructuur

Groenstructuur

Leegstand
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800

MINUTEN

10

MINUTEN

m

10

2 km

Gemeente Roermond

belangrijkste fietsverbindingen

Verkeerssituatie

Voetgangersgebied

Intensiteit gebruik fietspaden

800 m
10

MINUTEN

5

MINUTEN

Binnenstad Roermond

Bevolkingsontwikkeling per gemeente.
Bron: CBS

Analyses
Knelpunten bereikbaarheid regionaal, lokaal en stationsgebied
Roermond heeft uitstekende OV-verbindingen binnen Nederland. Dat geldt
echter niet voor de verbindingen met Duitsland en België. Er zijn niet of nauwelijks
aansluitingen om een aantrekkelijke verbinding, die een alternatief kan zijn voor de
auto, met het aangrenzende buitenland per openbaar vervoer mogelijk te maken.

32

Direct naast het station is de huidige Stationstunnel Oranjelaan een belangrijke
fietsverbinding van en naar de binnenstad. Het voetgangersgebied van de binnenstad
grenst direct aan het stationsgebied, dat echter gekenmerkt wordt door een wirwar
aan routestructuren en verkeersstromen. Er is weinig overzicht en duidelijkheid voor
de verschillende groepen verkeersdeelnemers. Verkeersstromen kruisen elkaar
meermaals. De fiets of de combinatie fiets-trein is echter een snelle vervoersmobiliteit
in Roermond met groeipotentie als de overstappunten worden verbeterd en beter op
elkaar aansluiten.
Daarnaast is het station vanuit de oostzijde van de stad slecht bereikbaar.
Vanwege het ontbreken van een oostelijke ingang dient men gebruik te maken
van de Stationstunnel Oranjelaan of de (veelvuldig gesloten) overgang bij de
Slachthuisstraat. Zo’n zestig procent van de Roermondse bevolking mist daardoor
een snelle en veilige toegang tot het station.

Lokaal Roermond

Stationsgebied Roermond

33

Analyses
Spoor en spoorwegovergangen

34

Het spoor verbindt mensen, steden en bedrijven. Tegelijk vormt spoorlijn een
barrière in de ruimtelijke structuur van de gemeente Roermond. Alleen vanuit
westelijke richting is er direct toegang tot het station en de OV-voorzieningen.
Vanuit de oostkant van de stad is dat een stuk moeilijker, vooral in de binnenstad
zijn er beperkte mogelijkheden om het spoor te kruisen: de huidige Stationstunnel
richting Oranjelaan wordt vooral in de avonduren als sociaal onveilig ervaren en
de spoorwegovergang aan de Slachthuisstraat is vanwege zijn aard – op afstand
bediend – vaak minutenlang dicht. Met name langzaam verkeer heeft last van
deze gebrekkige verbinding, omdat meer gebruiksvriendelijke mogelijkheden
veel verder weg in zuidelijke richting (Koninginnetunnel en spoorwegovergang
Kapellerlaan) of noordelijke richting (viaduct Venloseweg) zijn gesitueerd. Om een
van de belangrijkste knelpunten aan te pakken wordt binnenkort de Stationstunnel
oranjelaan opgeknapt. In de visie ligt kans om de spoorwegovergangen veiliger en
aantrekkelijker te maken.

30%

70%

100%

Diagram: Bestaande situatie en
visie.
60% van de bevolking heeft
nog geen directe toegang
tot het station. Het veilig en
aantrekkelijk maken van de
spoorwegovergangen geven een
impuls aan de stad
800 meter straal rond station

800 meter loopafstand vanaf station

800 meter loopafstand vanaf station,
gecorrigeerd voor sociaal onveilige
verbindingen

1. Spoorwegovergang Slachthuisstraat: erg lange wachtijd: handmatig bediend over 7 sporen

1
2. Stationstunnel Oranjelaan, interwijkverbinding: sociaal onveilige tunnel

2

3. Koninginnelaan: aanvaardbare tunnel
3
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Analyses
Economie/maatschappelijk/vastgoed
Binnen dit thema met zijn subcategorieën is Roermond een sterke speler.
Roermond kent een brede en diverse economische activiteit, waarbij retail een
belangrijke component is, zowel wat betreft de binnenstad als het Designer
Outletcenter Roermond. Laatstgenoemde trekt momenteel circa zes miljoen
bezoekers per jaar en is daarmee de grootste publiekstrekker in Roermond. Naast
retail vormen toerisme, (zakelijke) dienstverlening en industrie de pijlers van de
Roermondse economie.
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Gemeente
Regio

Binnenstad

Analyses
Ruimtelijke kwaliteit
Roermond kent als historische stad een hoge ruimtelijke kwaliteit en biedt de
bezoeker diversiteit op het gebied van retail, recreatie en cultuur. Voor wat betreft
het station en haar omgeving geldt dat een opwaardering van de ruimtelijke kwaliteit
dringend gewenst is. Leegstand in centrumgebieden vormt een bedreiging voor elke
binnenstad. Vanuit de gemeente Roermond is hiervoor al een gerichte aanpak in
voorbereiding.
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Regio

Gemeente
Binnenstad

Analyses
Uitstraling Roermond vanaf spoor
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De reiziger die Roermond per trein aandoet, ervaart zowel vanuit zuidelijke als
vanuit noordelijke richting in eerste instantie een weids en mooi uitzicht op water en
natuur. Wanneer de trein de stad dichter nadert, verandert dit beeld in een rommelig
en weinig aantrekkelijk plaatje: industrie, parkeerterreinen en achterkanten van
gebouwen omringen het spoor aan beide zijden. Het aantrekkelijke en historische
karakter van de binnenstad van Roermond wordt vanuit de trein niet of nauwelijks
ervaren. En dat beeld wordt niet beter als de reiziger eenmaal is uitgestapt: de
stedenbouwkundige structuur van de directe omgeving van het station met onder
meer een nieuw hotel, geeft slechts een beperkt en eenzijdig zicht op wat de stad de
bezoeker te bieden heeft.

Geen zicht op de mooie binnenstad

Beperkt uitzicht vanuit de trein naar de stad

Weids uitzicht buiten de stad

Analyses
Samenvatting

Zicht vanuit stationstunnel

Zicht vanuit stationshal

Zicht op het station vanuit de stad

Roermond is uniek gelegen binnen drie sterke economische zones: Eindhoven,
de Euregio en het Ruhrgebied. De stad is vanuit alle richtingen goed bereikbaar per
auto. Deze bereikbaarheid verbetert nog door upgrading van de N280 als cruciale
verbinding tussen de A73 en de A2 richting Duitsland. Als intercitystation heeft
Roermond een uitstekende aansluiting op het Nederlandse spoornet, maar de OV
verbinding met het Duitse- (en Belgische) grensgebied laat zeer te wensen over.
Hier ligt een uitdaging met mogelijkheden voor innovatie op het gebied van mobiliteit,
mogelijk in combinatie met regionaal busvervoer. Het station ligt centraal in de stad
en de afstanden zijn altijd kort, of je nu loopt of fietst. Het station verder uitbouwen tot
een goed bereikbare en economisch levendige ontmoetingsplek zal een positief effect
op de omgeving hebben. Hiervoor moeten wel ruimtelijke kaders worden geschapen
die de omgeving zowel op het gebied van OV als ten aanzien van bereikbaarheid
en levendigheid faciliteren. Het motiveren van Nederlandse bezoekers aan het
Designer Outletcenter Roermond – zo’n 1.8 miljoen per jaar - om gebruik te maken
van het openbaar vervoer kan een belangrijke bijdrage leveren aan de groei van het
aantal reizigers, mits het vraagstuk van het vervoer van inkopen voor shoppers wordt
opgelost.
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Deelstudies
Uitwerking van deelstudies
Om het stationsgebied uit te bouwen tot een bereikbare en economisch levendige
ontmoetingsplek is het belangrijk dat alle onderdelen van het gebied op elkaar
aansluiten en goed functioneren. Alle eisen, wensen en mogelijkheden van de
verschillende onderdelen zijn onderzocht in deelstudies: een oost-westverbinding,
bus, auto, fiets, spoor en een nieuwe oost-westverbinding. Deze deelstudies geven
een beeld van de mogelijkheden en resulteren per onderdeel in voorkeursopties. Per
deelstudie zijn de drie meest relevante opties weergegeven.
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AUTO’S

OOST-WESTVERBINGING

FIETSEN

BUS

SPOOR

VOETGANGERS

STATION

ONTWIKKELINGEN

OPENBARE RUIMTE
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Auto’s

Auto’s

OPTIE 1

OPTIE 1

Buses
Auto’s

OPTIE 2

OPTIE 2

Flexibiliteit
Plein

OPTIE 3

OPTIE 3

Connectie met de stad

Deelstudies
Spoor
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Perron

Perron

Het huidige
is groot. De nieuwe milieuvergunning voorziet niet meer
OPTIE emplacement
1
in rangeren met gevaarlijke stoffen. De toekomst van dit emplacement is onzeker
door een aantal factoren. Bij introductie van een stoptrein tussen Roermond en
Baexem/Haelen is een extra perron nodig. Bij calamiteiten is sprake van gebrek aan
OPTIE 2
opstelruimte voor treinen uit de regio. Ten derde: bij groei reizigersstromen van en naar
Roermond moeten de perrons worden verbreed om de doorstroming te garanderen.
Tenslotte: mogelijke toekomstige behoefte van VDL Born aan goederenvervoer.
OPTIE 3
Deze ontwikkelingen
kunnen van invloed zijn op het aantal sporen dat nodig is, en
de ruimte tussen de verschillende sporen. Om verder specifieke zicht te hebben over
de tuimtelijke consequenties moeten verder een systeem ingieniering systeem studie
gemaakt.OPTIE
Degelijke
4 studie is cruciaal om goed te overzien hoe de emplacement kan
gebruikt worden.
Voor de realisatie van de oostelijke boulevard is geweenst op lange termijn om
deels van het emplacement te kunnen gebruiken.

OPTIE 1
Snel fietsen

OPTIE 2

Openbare ruimte
Korte loopafstand

OPTIE 3
OPTIE 4

OPTIE 1 Verbreed middenperron

OPTIE 3 Extra middenperron 2

7

3

OPTIE 2 Extra middenperron 1

OPTIE 4 Extra middenperron 3

4

2

Snelheidstrein

Deelstudies
SAFETY

Oost-westverbinding

OPPORTUNITY

SAFETY

Het grote hoogteverschil dat overbrugd moet worden vanaf de oostkant van de
OPPORTUNITY
stad maakt een
eventuele traverse gebruiksonvriendelijk (optie 3). Verder komt uit
onderzoek naar
voren dat een tunnel de voorkeur heeft van reizigers en zijn de
GOOD
beheerkosten van een traverse hoger dan die van een tunnel. Daarom gaat de
Oost-westverbinding
voorkeur uit naar een tunnel. Het verlengen van de huidige
perrontunnel (optie 2)
leidt tot onwenselijke situaties bij de in- en uitgang aan beide kanten van de tunnel
OPTIE
1
€ Een nieuwe tunnel in de as van het
en een slechte
connectie
met de (binnen)stad.
stationsplein (optie 1) creëert die connectie met de stad wel en geeft goede zichtlijnen
door de tunnel. Door het gelijksvloer entree van de tunnel op de Oostkant en het
geintegreerdOPTIE
helling
2 bij de stationsplein wordt
€ de tunnel ervaart als een passage.
Tevens kan een nieuwe tunnel op die locatie in de toekomst samengetrokken worden
met de huidige Stationstunnel Oranjelaan naar de oostkant van de stad. Door het
maken van OPTIE
verbindingen
tussen beide passage
en eventueel het realiseren van
3
€
commerciële ruimten kan de passage sociaal veiliger worden gemaakt. In de studie
over de passage wordt verder ingegaan op mogelijkheden om van de passage een
uitstekende interwijkverbinding te maken.

OPTIE 1 Passage in het midden van het plein

OPTIE
2 Verlenging huidige tunnel
Fietsenstalling

GOOD
Oost-westverbinding Flexibiliteit

OPTIE 1

€

OPTIE 2

€

Voetgangers
Overstap snel
Financieel kosten

OPTIE 3

€

Beheerkosten
Connectie met de stad

Fietsenstalling

OPTIE 1
OPTIE 2

OPTIE 1

OPTIE 3 Traverse in het midden

Onafhankelijk toegang
Flexibiliteit

OPTIE 3

Bouwkosten

OPTIE 2

Intuïtief

OPTIE 3

Auto’s

Snelheid

OPTIE 1
OPTIE 2
Auto’s

OPTIE 1

OPTIE 3

Buses
Auto’s

€
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Bus station

Buses

GOOD
Bus station

OPTIE 1

OPTIE 1

OPTIE 2

Auto’s

Gebouw
Plein

OPTIE 2

Zichtbaarheid

OPTIE 3

OPTIE 3

Deelstudies
Passage

Tunnel Station

Tunnel Station

OPTIE 1
Voetgangers

OPTIE 1

Uit de studie naar een oost-westverbinding is naar voren gekomen dat een passage
de beste optie voor een verbinding is. De verschillende opties geven een beeld van
de mogelijkheden. Optie 4 geeft de mogelijkheid om op lange termijn synergie te
OPTIEtussen
2
realiseren
de nieuwe passage en de huidige Stationstunnel Oranjelaan. De
passage kan gefaseerd worden uitgevoerd. Als bijvoorbeeld eerst optie 2 gerealiseerd
wordt kan daarna nog uitbreiding naar optie 3 en 4 volgen.

OPTIE 3
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Eenvoud

OPTIE 2
OPTIE 3

Fasering
Functions
Kosten

OPTIE 4

OPTIE 4

OPTIE 1 OVCP passage

OPTIE 2 Interwijkverbinding

OPTIE 3 Interwijkverbinding

OPTIE 4 Interwijkverbinding

Deelstudies
Passage OPTIE 4
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Langsdoorsnede

Dwarsdoorsnede binnen

PARKEREN

Deelstudies

K&R

SAFETY
OPPORTUNITY

Busstation

GOOD

SAFETY

46

Vaker is bezien of in Roermond andere locaties voor het busstation beschikbaar
OPPORTUNITY
zouden zijn.
De huidige locatie bleek steeds de beste optie vanwege de beschikbare
ruimte en GOOD
het feit dat de meeste bussen naar het noorden, westen en zuiden gaan.
De fysieke ruimte om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen in het busvervoer is
Bus
station
echter zeer beperkt. Om een flexibel busstation te realiseren is
meer
ruimte nodig aan
de oost- en westzijde en moeten de ingangen van het busstation worden verbreed.
K&R
PARKEREN
OPTIE
Deze ruimte
kan1alleen worden gevonden door het amoveren van
het kantoorcomplex
Godsweerdersingel 10. Optie 1 voor het busstation neemt relatief weinig ruimte
in beslag, maar is onduidelijk voor reizigers omdat niet alle bussen dezelfde kant
op staan.OPTIE
Optie22 neemt veel ruimte in beslag en beperkt eventuele toekomstige
mogelijkheden om het busstation geheel of gedeeltelijk te overbouwen. De bussen
staan wel allemaal in dezelfde richting op de halteplaatsen en dat geeft passagiers
overzicht. Optie 2 en 3 voorstellen een andere draaicirkel en geven mogelijkheid voor
OPTIE 3te realiseren boven het busstation.
een constructie
Afweging tussen de verschillende opties geeft in deze fase van het onderzoek nog
geen duidelijk voorkeursmodel. Nadere uitwerking is nodig.

OPTIE
2
Tunnel
Station

OPTIE 1 Eilandperron

Bus station

OPTIE 1

OPTIE 2

Voetgangers
Buses

OPTIE 2
TAXI

Auto’s
PARKEREN

K&R

TAXI

OPTIE 3

Gebouw
Plein
Zichtbaarheid
Tunnel Station

Eenvoud

OPTIE 1

Visgraatperron 1

OPTIE 2

OPTIE 3 Visgraatperron 2
Voetgangers

OPTIE 1
PARKEREN

TAXI

K&R

TAXI

PARKEREN

K&R

TAXI

OPTIE 3
OPTIE 4

PARKEREN

K&R

TAXI

Fasering
Functions
Kosten

OPTIE 3
OPTIE 4

Fietsenstalling

OPTIE 1

Fietsenstalling

Onafhankelijk toegang

OPTIE 1

Flexibiliteit

OPTIE 2

Bouwkosten

OPTIE 2

Intuïtief

OPTIE 3
OPTIE 3

Snelheid

Deelstudies

Verkeer en parkeren
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Auto’s

Momenteel is sprake van twee P+R terreinen ten noorden
en zuiden van het
Auto’s
station. Aan de oostkant ligt de parkeergarage Stationspark die aanvullend kan
worden ingezet
OPTIEals1 P+R. De huidige verkeerssituatie op het stationsplein is chaotisch
en vraagt om duidelijkheid en meer ruimte voor voetgangers. De K&R is ook op dit
plein gesitueerd.
Optie 1 is geen verbetering. Optie 2 en 3 bieden beide ruimte aan de west- en
OPTIE
2
oostkant voor
voetgangers
en fietsers. Tevens is meer ruimte beschikbaar waardoor
taxistandplaatsen, busvervoer en nieuwe vormen van openbaar en collectief vervoer
met K&R kunnen worden gecombineerd. Flexibele standplaatsen faciliteren pieken
OPTIE
in het aanbod
van3mobiliteitsdiensten zonder onnodig veel ruimte in te nemen tijdens
rustige periodes. Treinvervangend vervoer kan een plaats krijgen op P&R Zuid. Deze
locatie is goed bereikbaar en ligt binnen de maximaal toegestane loopafstand van
400 m.

OPTIE 1

Auto’s

OPTIE 2

Flexibiliteit
Plein

OPTIE 3

Connectie met de stad

Perron

Perron

OPTIE 1

OPTIE 1

OPTIE 1 OPTIE 2

Buses

OPTIE 2

OPTIE 2

Snel fietsen

OPTIE 3

Openbare ruimte
Korte loopafstand

OPTIE 3

K&R

OPTIE 3

K&R

K&R

OPTIE 4
K&R

K&R

OPTIE 4

K&R

Snelheidstrein
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OPPORTUNITY

OPPORTUNITY

GOOD

Flexibiliteit

GOOD
Oost-westverbinding

€

OPTIE 1

€

OPTIE 2

OPTIE 1

€

OPTIE 2

€

€

Deelstudies

Overstap snel
Financieel kosten
Beheerkosten

Bestaande fietsenstallingen

OPTIE 3

OPTIE 3

Oost-westverbinding
Voetgangers

Connectie met de stad
€
2600
fietsen

(1525+840)

Fiets
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Fietsenstalling

Fietsenstallingen moeten goed bereikbaar zijn, zowel vanuit de omgeving als vanuit
Fietsenstalling
het station. Het bestaat nu een groot onbalans tussen de bezetting van de aanwezig
fietsstallingen. De onbewaakte fietsenstaaling aan de busstation is overbezet terwijl
OPTIE 1
de bewaakte bebouwde fietstaling ten zuid van het station is half leeg. Het wordt
gezocht en eerste instantie om meer balans te krijgen over beide fiestsenstallingen.
als de Station Oost ingang wordt gerealiseerd. moet gezocht worden aan het
2
realiseren van OPTIE
fiestenstalling
aan het Oostkant van het station.
moeten stallingen aan de westzijde in de toekomst gecombineerd worden met
stallingen aan de oostzijde. Daarnaast kan op lange termijn een stalling in het midden
onder de sporen
overwogen
worden die vanuit beide zijden van de stad bereikbaar is.
OPTIE
3

OPTIE 1

Onafhankelijk toegang
Flexibiliteit

OPTIE 2

Bouwkosten
Intuïtief

OPTIE 3

Snelheid

Auto’s

OPTIE 1

Auto’s

OPTIE 1

OPTIE 1

OPTIE 2

OPTIE 2

Buses

OPTIE 3

Auto’s
Flexibiliteit

OPTIE 2
OPTIE 3

1300

Plein

1300

Connectie met de stad

OPTIE 3
2000

2600

1500

Perron

OPTIE 1
OPTIE 2

Perron

OPTIE 1
OPTIE 2
OPTIE 3

Snel fietsen
Openbare ruimte
Korte loopafstand

€
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