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Geacht college van GS,

Bijgevoegd vindt u de tussenrapportage over 2018 op basis van het door u aangeleverde format. 

Aanvullend is per project aangegeven wat de bewijslast is waaruit blijkt dat sprake is van een 

onherroepelijke (betalings)verplichting. Met deze rapportage geven wij invulling aan de eisen uit uw 

beschikking:
Tussenverantwoording aan te leveren voor 15 december
Aangaan van onherroepelijke (betalings)veplichtingen voor 1 januari 2019

Voor het programma Vitale Stad hebben wij op 18 december 2017 een beschikking met het kenmerk 

2017/83020 ontvangen. Het project heeft het zaaknummer SAS-2017-03731.

Gedurende het project hebben wij regelmatig met elkaar overlegd, de voortgang besproken en waar 

nodig aanvullende afspraken gemaakt. Daar waar resultaten niet gerealiseerd kunnen worden is samen 

gekeken of het doel dat voor ogen staat met een gewijzigd resultaat toch bereikt kan worden. U heeft 

aangegeven op basis van de tussenrapportage en de afspraken die wij met elkaar hebben gemaakt 

begin 2019 een aangepaste beschikking vast te stellen. Ter volledigheid hebben wij hieronder 

aangegeven hoe de gemeente Roermond aan de verplichtingen uit de beschikking wil voldoen.

Onherroepelijke (betalings)verplichting (deadline 31 december 2018)

De raad van de gemeente Roermond heeft in februari 2018 een begrotingswijziging doorgevoerd 

waarin aan de projecten van Vitale Stad budgetten zijn toegevoegd, bestaande uit een gemeentelijk 

en provinciaal deel. Deze begrotingswijziging is de financiële basis waarop de projecten uitgevoerd 

worden. Dit, samen met een realistische planning, kan gezien worden als de onherroepelijke 

verplichting die conform uw beschikking is vereist. Voor het merendeel van de projecten zijn 

daarnaast collegevoorstellen, opdrachten of subsidieverplichtingen aangegaan.

Door de gemeenteraad is in februari voor drie projecten geen begroting vastgesteld. Het betreft de 

Biënnale (cultureel evenement), Realisatie 2 bewaakte fietsenstallingen en de Stationsomgeving.

Over de Biënnale heeft inmiddels besluitvorming door de raad plaatsgevonden en is aan de stichting 

Biënnale subsidie verstrekt. Hiermee liggen ook voor dit project de onherroepelijke verplichtingen vast.
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De overige twee projecten zijn bij de resultaatsverplichtingen verder toegelicht, waarbij ook wordt 

ingegaan op de betalingsverplichting.

Schuiven met gemeentelijke middelen Vitale Stad

Bij een aantal projecten binnen Vitale Stad worden de resultaatverplichtingen uit uw beschikking 

behaald zonder dat hiervoor het in de gemeentelijke begroting opgenomen budget volledig is 

uitgegeven of in verplichtingen is vastgelegd.

Het betreft de volgende budgetten:

Stimuleringsregelingen (€ 850.000)

Groenregeling (€ 160.000)

Hamstraat (€ 70.000)

Realiseren 25 Fietsparkeerplekken en 4 oplaadpunten voor elektrische fietsen (€ 60.000) 

Wandelverbinding ECI cultuurfabriek - binnenstad (€ 50.000)

Het college van B&W heeft op 11 december 2018 besloten deze budgetten toe te wijzen aan de 

projecten Realiseren 2 bewaakte fietsenstallingen (€ 300.000) en Munsterplein (€ 755.000).

Het restant (€ 135.000) wordt vooralsnog toegevoegd aan de reserve Vitale Stad, voor onvoorziene 

uitgaven in de lopende projecten Vitale Stad.

Resultaatverplichting (deadline 1 juli 2020)

Naast bovengenoemde verplichtingen, hebben wij met elkaar afgelopen jaar over enkele projecten 

aangepaste resultaatafspraken gemaakt. Ook zijn er voor enkele projecten nog voorstellen tot 

wijziging. Hieronder is een overzicht gegeven van de oorspronkelijke resultaatafspraken en de 

wijzigingen. Wij verzoeken u de aangepaste resultaatvoorstellen op te nemen in de door u te 

actualiseren subsidiebeschikking.

1b. Zichtbare opwaardering Hamstraat en verblijfsduur van winkelend publiek met 5% toegenomen.

De zichtbare opwaardering Hamstraat bestaat uit het plaatsen van boombakken en uniforme 

reclameborden. Ondernemers en eigenaren in deze straat maken daarnaast ook gebruik van 

stimuleringsregelingen binnen Vitale Stad en mogelijkheden voor de invulling van tijdelijke leegstand 

en startende ondernemers. De verblijfsduur is in 2018 met 3% toegenomen ten opzichte van 2016.

Het project opwaardering Hamstraat is hiermee afgerond.

1e. Voor 1-7-2019 transformeren/herbestemmen van leegstaande panden in binnenstad (maar buiten 

het kernwinkelgebied) met een detailhandel-, kantoor- of horecabestemming naar 50 wooneenheden 

voor specifieke doelgroepen (jongeren, ouderen, gericht op zorg en woon-werklocaties 

Goedgekeurde wijziging:

Voor 1-7-2020 transformeren/herbestemmen van leegstaande panden in binnenstad (maar buiten het 

kernwinkelgebied) met een detailhandel-, kantoor- of horecabestemming naar 50 wooneenheden voor 

specifieke doelgroepen (jongeren, ouderen, gericht op zorg en woon-werklocaties. Binnen het 

kernwinkelgebied komen detailhandel- kantoor- of horecabestemmingen op verdiepingen ook in 

aanmerking voor transformatie/herbestemming.

2a. Versterken historisch stadsbeeld 

Oorspronkelijke verplichting:

Hiervoor wordt ten minste € 215.000.00 geïnvesteerd in het verhogen van de monumentale waarden 

van minimaal 10 gevels en/of panden in de historische binnenstad die in zijn geheel is aangewezen tot 

van rijkswege beschermd stadsgezicht. Dit doet de gemeente door renovatie van de puien/begane 

grond van deze panden, voor zover zij nog niet beschikken over de status 'monument', in totaliteit
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worden opgewaardeerd naar de beschermde status 'gemeentelijk monument'. Daarnaast zal de 

gemeente tenminste een gelijk bedrag besteden aan bovengenoemd renovaties (en/of het zichtbaar 

maken) van monumenten dan wel hun directe omgeving.

Goedgekeurde wijziging:

De gemeente heeft zich de afgelopen periode ingespannen om het resultaat voor het provinciale 

gedeelte van de middelen te behalen. Inmiddels zijn of worden voor € 120.000,- aan subsidie verleend 

voor de opwaardering van gevels. Verwachting is dat het bij deze subsidies blijft. Oorzaak van het niet 

kunnen voldoen aan de oorspronkelijke verplichting is dat enerzijds onvoldoende eigenaren bereid zijn 

om te investeren in de panden en anderzijds mochten eigenaren wel hiertoe bereid zijn dit niet gaat 

lukken binnen de gestelde looptijd. Daarnaast is er verder geen andere restauratiebehoefte in de 

binnenstad. Afgesproken is dat het restantbudget van het provinciaal aandeel € 215.000 - 120.000 =

€ 95.000 samen met het gemeentelijk aandeel € 215.000,- in wordt gezet voor het onderdeel 

‘zichtbaar maken van monumenten’. Met dit gewijzigd voorstel wordt voldaan aan de doelstelling 

‘Versterken historische beeld van de stad’ conform beschikking maar worden meer middelen ingezet 

voor het zichtbaar maken van monumenten.

2b. Het op aansprekende wijze tastbaar maken van 6 archeologische locaties/resten 

Goedgekeurde toevoeging extra middelen

Het zichtbaar maken van archeologische locaties/resten wordt uitgevoerd in samenspraak met de 

uitrol van de ArcheoRoute van de provincie. Hiervoor heeft de provincie vanuit archeologie extra 

middelen beschikbaar gesteld. Deze middelen (max. € 35.400,-) wordt aan de geactualiseerde 

subsidiebeschikking toegevoegd.

3d en 3e. Planvorming voor concrete initiatieven op het gebied van popmuziek (3e) en met betrekking 

tot een biënnale (3d), onder verwijzing naar betreffende passage inzake Cultuur in convenant. 

Goedgekeurde wiiziging/concretisering

3d. Door een externe partij is een plan ingediend voor een kunst biënnale in juni 2020. Het plan is 

zowel door provincie als gemeente akkoord bevonden. Door de gemeente is vervolgens een 

subsidiebeschikking afgege ven.

3e. Door een externe partij is een plan ingediend voor het versterken van de popscene in Roermond 

en in de regio. Het plan is zowel door provincie als gemeente akkoord bevonden. Door de gemeente 

is vervolgens een subsidiebeschikking afgegeven.

4a en 4b. Herinrichting van minimaal 7.100 m2 openbare ruimte in de binnenstad, bestaande uit het 

Munsterplein (6.600 m2) en de Abdijtuin (500 m2). En het toevoegen van permanent groen (1.750 m2)

o.a. door middel van groene daken of gevels en het toevoegen van 8 markante bomen op strategische 

plekken.

Voorstel tot wijziging:

4a Herinrichting van het Munsterplein, bestaande uit Voorplein, Abdijhof en -tuin en Stadspark. Hierbij 

wordt in totaal 6.800 m2 opnieuw ingericht. Dit bestaat enerzijds uit ca 4.600 m2 verhardingen. Circa 

2.200 m2 van het Munsterplein wordt groen, hiervan is 1.275 m2 nieuw groen.

4b. Het toevoegen van permanent groen (1750 m2) wordt ingevuld door 4 markante bomen (400 m2), 

het plaatsen van 6 boombakken (14 m2) in het project opwaardering Hamstraat. Toevoegen van het 

overige groen is op het Munsterplein en verbinding Designer Outlet Roermond met de Binnenstad. 

Binnen de oorspronkelijke begroting Munsterplein was de herinrichting van met name het groen niet 

voorzien. Om toch het resultaat voor groen te realiseren zijn binnen Vitale Stad extra middelen 

vrijgemaakt.
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Het extra realiseren van groen op het Munsterplein hangt echter samen met diverse factoren, niet 

alleen vinden in 2020 belangrijke festiviteiten op het Munsterplein plaats (o.a. Biënnale en 800 jaar 

Munsterkerk), maar ook het feit dat het Munsterplein een archeologisch rijksmonument betreft zorgt 

ervoor dat op dit moment de planning nog onzekerheden bevat. U wordt gevraagd om de deadline 

voor dit resultaat te verlengen tot 1 juli 2021.

5c. Realisatie van minimaal 2 bewaakte fietsenstallingen

Dit project is in februari 2018 door de raad niet meegenomen in de begrotingswijziging. Dit omdat op dat 

moment nog onvoldoende duidelijk was over de inhoud van het project. Er is voor gekozen (in overleg 

met de u) om eerst een fietsplan voor de binnenstad op te stellen. Op basis van het fietsplan wordt 

vervolgens invulling gegeven aan dit project. Gekeken wordt naar de locatie voor (bewaakte) 

fietsenstallingen, maar ook naar knelpunten in de huidige fietsverbindingen naar de binnenstad. Het 

fietsplan wordt in januari 2019 aan het college van B&W voorgelegd en wordt een keuze gemaakt in de 

onderdelen die opgepakt dienen te worden. De analyse gegevens, eerste oplossingsrichtingen en 

planning voor het vervolg zijn met de stuurgroep Vitale Stad besproken.

Binnen de provinciale subsidie is voor dit project een bedrag van € 300.000,- beschikbaar. In de 

financiële paragraaf hebben wij besloten om te schuiven met gemeentelijke middelen binnen Vitale Stad, 

zodat de vereiste gemeentelijke cofinanciering ook voor dit project is gerealiseerd. U wordt gevraagd om 

in te stemmen met een onherroepelijke (betalings)verplichting bestaande uit de begrotingswijziging 

aangevuld met de analysegegevens van het fietsplan en bijbehorende planning voor het vervolg. 

Daarnaast wordt provincie gevraagd om het resultaat aan te passen op basis van de uitkomsten uit het 

fietsplan.

Voorstel tot wijziging:

Verbeteren van de fietsverbindingen van en naar de binnenstad op basis van het fietsplan dat in januari 

2019 door het college van B&W wordt vastgesteld.

7a. Stationsomgeving 

Huidige resultaatsverplichting:

Aan de centrumzijde zijn het busstation, het stationsplein en de voetgangersboulevard die busstation, 

stationsplein en parkeervoorzieningen met elkaar verbindt uitgevoerd (uiterlijk 1 september 2019 in 

feitelijke uitvoering). Het resultaat is een stationsgebied waar het aangenaam verblijven is, functies 

goed en logisch gepositioneerd zijn ten opzichte van elkaar en waar de reiziger en bezoeker 

eenvoudig zijn of haar weg kan vinden. In de verdere planvorming dient rekening te worden gehouden 

met de mogelijkheid om laadinfrastructuur ten behoeve van e-bussen te realiseren.

Dit resultaat is, zoals ook in de eerdere voortgangsrapportages gemeld, niet haalbaar. Op dit moment 

is de stand van zaken als volgt:
• In het voorjaar van 2018 is begonnen met het opstellen van een uitvoeringsplan voor het 

Busstation, Stationsplein en de Westelijke OV-boulevard. Ook is budget aangevraagd binnen 
de begroting 2019 voor realisatie van deze projectonderdelen.

• In de zomer van 2018 liet ProRail de gemeente ambtelijk weten dat sanering van overbodige 
sporen aan de oostzijde tot de mogelijkheden behoord. Dit biedt kansen voor het verplaatsen 
van stations-functies van de westzijde naar de oostzijde, zoals bijvoorbeeld Kiss & Ride. 
Hiermee staat het programma aan de westzijde ter discussie en kan er vooralsnog geen 
definitief ontwerp worden opgesteld. Verwacht wordt dat ProRail pas eind 2019 formeel 
aangeeft of sanering daadwerkelijk mogelijk is.

• Dit betekent niet dat het project stil ligt. Integendeel, samen met Arriva is op verzoek van de 
provincie, gekeken naar het gewenste ontwerp en omvang van het Busstation. Het Busstation 
wordt namelijk niet beïnvloed door een mogelijke spoorsanering. Hier is een
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voorkeursontwerp naar voren gekomen dat in 2019 nader uitgewerkt wordt en aanbesteding- 
gereed wordt gemaakt. Realisatie in 2020 is haalbaar.

• De Raad heeft inmiddels € 2.025.000 beschikbaar gesteld voor Busstation, Stationsplein en 
de Westelijke OV-boulevard. Dit bedrag is samen met de provinciale subsidie van € 1.500.000 
voldoende om tot realisatie van in ieder geval het Busstation over te gaan.

• In 2020 wordt het ontwerp van Stationsplein en de Westelijke OV-boulevard afgerond en zal 
de gemeente daarover in datzelfde jaar een onomkeerbaar besluit over de uitvoering nemen 
inclusief benodigd budget.

• Dit betekent dat in 2020 een heel belangrijk deel van de resultaatsverlichting (Busstation) 
gerealiseerd is en concreet zicht is op uitvoering van het restant in 2021.

Gelet op bovenstaande planning verzoeken wij u tot een wijziging van het resultaat voor de 

stationsomgeving.

Voorstel tot wijziging:

Op 1 januari 2021 is het busstation gereed en zijn er onherroepelijke betalingsverplichtingen 

aangegaan voor het Stationsplein en de Westelijke OV-boulevard. Hiervoor zijn investeringen gedaan 

van minimaal € 3.500.000,- euro waarvan € 1.500.000,- afkomstig is vanuit de provinciale subsidie 

Stedelijke Ontwikkeling.

7b. De toegankelijkheid en veiligheid van de spoortunnel Oranjelaan is door herinrichting vergroot. 

Hiervoor geldt eveneens dat de verbeteringen mede gericht zijn op het vergroten van de sociale 

veiligheid in en om de tunnel.

Goedgekeurde toevoeging extra middelen

Om bovengenoemd resultaat uit te voeren is meer budget nodig dan begroot. Naast een extra 

bijdrage vanuit de gemeente, heeft de provincie toegezegd € 250.000,- extra beschikbaar te stellen.

Dit bedrag wordt toegevoegd aan de te actualiseren subsidiebeschikking.

Naast de tussenrapportage in de excellijst vindt u in de bijlagen meer uitgebreide informatie over de 

voortgang van de resultaten en de bewijslast van de verplichtingen.

Voor nadere informatie of vragen kunt u contact opnemen met de programmamanagers Vitale Stad 

mevrouw Franny Craemers (0475-359331, frannycraemers@roermond.nl) of mevrouw Femke Boonen 

(0475-359408, femkeboonen@roermond.nl).
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Roermond
Wordt gehaald Wordt gehaald 

(hierbij wel 

aandachtspunt).

Tijdige realisatie conform beschikking is onzeker.

Doel: Gemeente Roermond heeft haar ambities m.b.t. versterking centrumfunctie vertaald in een plan "Vitale Binnenstad Roermond" en dat ingediend bij
Resultaten moeten per 1 januari 2019 zijn gerealiseerd, danwel dienen per die datum onherroepelijke (betalings)verplichtingen te zijn aangegaan en moeten dan

Resultaten conform 
beschikking

0-situatie Realisatieda- 

ta volgens 
planning

Feitelijke s.v.z. Ie kwartaal 2018 Feitelijke s.v.z. 1-1-2019
Verwachtingen wat wel en wat niet 

gehaald wordt.

(Betalings)verplichting Verschuiven gelden naar 

projecten met tekorten

inhoudelijk
uitgaven

gemeente
inhoudelijk

uitgaven

gemeente
la. Vermindering commerciële 

leegstand binnenstad met minimaal 

7.000 m2

april 2019

Leegstandvermindering le jaar 

bedraagt 23,5%. Meetperiode start 

vanwege beschikbaarheid data deels 

voorafgaand aan/buiten looptijd 

beschikking
€ 35.000

Op 1 november 2018 is de commerciële leegstand 

ten opzichte van februari 2016 met 8.664 m2 wvo 

verandert. Oftewel hebben panden die in de loop 

van het project leeg hebben gestaan weereen 

nieuwe invulling gekregen. Dit is geen absoluut 

getal: op andere plekken kan er weer leegstand zijn

ontstaan.

€ 100.000,00

Het resultaat is behaald Collegevoorstel 16 -1-2018 besluit 

compacte stad Besluit 10-3-2017 en 27-11- 

2017 opdrachtverlening plan en uitvoering 

aqcuisitie Wim Hamming

lb. Zichtbare opwaardering

Hamstraat en toename

verblijfsduur winkelend publiek met

5%
januari 2019 € 75.000

Opwaardering van de Hamstraat heeft 

plaatsgevonden. De verblijfsduur is met 3 % 

verlengd

€ 230.000,00

Fysiek resultaat is behaald. Voorgesteld 

wordt dat verblijfsduur ook in 2019 en 2020 

wordt berekend maar dat dit geen 

consequenties heeft voor afrekening 

resultaat

22-2-2018 Raadsbesluit programma Vitale 

stad en vaststellen en beschikbaarstellen 

investeringskredieten.

20-2-2018 realiseren boombakken en 

reclamebeleid November, boombakken zijn 

geplaatst en betaald

70000

lc. Versterken vestigingsklimaat 

door duurzaam investeren in 

minimaal 15 panden 

kernwinkelgebied

juli 2020

Gemeentelijke subsidieregeling cf. 

planning vastgesteld en in uitvoering

Inmiddels heeft er in 16 panden een duurzame 

investering plaatsgevonden. Hiervoor is nauwelijks 

gebruik gemaakt van de subsidiemogelijkheden € 45.451,79

Resultaat wordt in 2019 gehaald 22-2-2018 raadsbesluit vaststelling 

subsidieregelingen, 4 verleende 

beschikkingen. 25 oktober 2018, 

raadsbesluit verruimen regeling en 

bijgesteld plafond 100.000,- 300.000
ld. Startende ondernemers en 

bestaande winkeliers krijgen 

ondersteuning via bestaand 

ondersteuningsaanbod

april 2019

Voor startende ondernemers in de binnenstad is er 

een project waarbij zij, obv'n gedegen 

ondernemingsplan, 25% huursubsidie voor het 

eerste jaar kunnen krijgen. Ook krijgen zij extra 

begeleiding en coaching en andere voordelen. 

Wervingscampagne kand'daat startende 

ondernemers is verlengd en voorwaarden zijn 

bijgesteld (gebied uitgebreid naar volledig 

winkelgebied binnenstad).

€ 25.000,00

Een of meerdere starters beginnen in de 

binnenstad in 2019. Resultaat wordt 

gehaald.

22-8-2017 collegebesluit start proejet 

startenden ondernemers en 

budgettoekenning 6-2-2018

voortzetting project startenden 

ondernemers, budgettoekenning 

subsidieregeling Droomwinkel

1» Transfnrmatie/hprhpstpmming 

leegstaande panden naar 50 

wooneenheden voor specifieke 

doe'—oe pen
juli 2020

Er is al een fors deel van de 

doelstelling behaald door 

marktontwikkelingen waar geen 

financiële steun bij nodig was.

Er zijn 35 eenheden gerealiseerd. Met het 

aanpassen van de datum naar 1 juli 2U2U worden de 

50 eenheden gehaald. Merendeel van de eenheden 

wordt gerealiseerd zonder gebruik te maken van 

subsidie.

€ 50.000,00

Op basis van de plannen die reeds bij 

gemeente bekend zijn, «vordt resultaat in 

2020 gehaald.

22-2-2018 Raadsbesluit programma Vitale 

stad cn vactctollon on befhikhaarstpllen

investeringskredieten 22-2-2018 

raadsbesluit subsidieregeling. 1 verleende 

Beschikkking Sjietbergske

550.000

2a.-l Verhogen monumentale 

waarde minimaal 10 gevels/panden 

inclusief opwaardering tot 

gemeentelijk monument juli 2020

Gemeentelijke subsidieregeling cf. 

planning vastgestcld cn in uitvoering

enkele gevels worden of zijn aangepakt. Restant 

budget wordt gebruikt voor zichtbaar maken

monumenten

€ 66.715,06

Project wordt samengevoegd met 2a2. Het 

te behalen resultaat van 10 monumenten 

zichtbaar maken wordt zo gehaald.

22-2-2018 Raadsbesluit programma Vitale 

stad en vaststellen en beschikbaarstellen 

investeringskredieten, 22-2-2018 

vaststellen subsidieregeling door raad. 

Subsidiebeschikking Steenweg 2,4,6

2a.-2 restauratie en/of zichtbaar 

maken monumenten

januari 2020

Opdracht voor ontwerp aanlichten van 3 

monumenten is gegund. Overige monumenten 

volgen in 2019.

€ 17.721,00

Project wordt in delen uitgevoerd. 

Verwachting is dat het project in 2020 

gereed is.

22-2-2018 raadsbesluit Programma Vitale 

stad en beschikbaarstellen 

investeringskrediet. Collegebesluit 2-10- 

2018 projecten uitvoeren zichtbaar maken 

monumenten. Opdracht verleend voor 

offertes lichtplannen, medio

Januari/februari opdracht uitvoering ZIUT

2b. Zichtbaar maken van 6 

archeologische locaties/resten

januari 2020

De 6 archeologische locaties/resten worden 

verwerkt in de ArcheoRoute van de provincie. 

Verwachting is dat 1ste locatie in Q12019 gereed is.

€ 90.984,50

Planning is om elk kwartaal een locatie 

zichtbaar te maken. Project wordt gehaald.

Raadsbesluit 22-2-2018. Collegebesluit 28-8 

2018 uitvoering projecten en financiën , 

Opdracht aan VVV Midden Limburg voor 

Archeoroute, Beschikking aan Aedes voor 

Archeofilm Commandantshuis. Beschikking 

Dela voor zichtbaar maken archeologisch

monument



Resultaten conform 

beschikking
O-situatie Realisatieda- 

ta volgens 

planning

Feitelijke s.v.z. Ie kwartaal 2018 Feitelijke s.v.z. 1-1-2019
Verwachtingen wat wel en wat niet 

gehaald wordt.

(Betalings)verplichting Verschuiven gelden naar 

projecten met tekorten

inhoudelijk
uitgaven

gemeente
inhoudelijk

uitgaven

gemeente
3a. Activiteiten en maatregelen ter 

verhoging van de toeristische en 

recreatieve beleving
juli 2020

Online promotie voor de binnenstad conform 

uitgangspunten van provincie - toerisme.
€ 40.000,00

Project wordt in 2019 gerealiseerd. Collegevoorstel en opdracht, factuur

3b. Aanleg wandelverbinding ECI -

binnenstad januari 2019

De wandelverbinding wordt in fases gerealiseerd. 

Gunning vindt nog in 2019 plaats. € 110.000,00

Project worden in delen gerealiseerd. Collegebesluit 11-12-2018 voor opdracht 

aan aannemer voor realisatie pad

50000

3c.-l Verbeteren verbinding musea

met binnenstad
januari 2020

Gunning van uitwerking en realisatie

€ 200.000,00

Bureau gaat in Q1 2019 aan de slag met 

uitwerking, daarna vindt realisatie plaats. 

Project wordt binnen termijn gerealiseerd.

raadsbesluit 22-2-2018 middelen. 

Collegevoorstel en opdracht 11-12-2018

3c.-2 Vervangen vaste exposities 

Cuypershuis en Historiehuis

juli 2020

Collegevoorstellen met proces, planning en 

begroting.

€

nieuwe exposities worden geopend voor 1 

juli 2020.

22-2-2018 Raadsbesluit Programma Vitale 

Stad en beschikbaar stellen 

investeringskredieten. collegevoorstel d.d. 

11-12-2018 mbt historiehuis en cuijpershuis 

procesvoorstellen met planning en 

begroting

3d. Planvorming concrete 

initiatieven popmuziek en Biënnale

Stichting belast met Biënnale is in 

overleg met gemeente om tot 

realistisch ambitieniveau te komen.
€ 5.000

Subsidie verleend voor een Biennale en voor 

versterken popscene.

€ 430.000,00

Biennale vindt plaats in juni 2020. Versterken 

popscene is gestart in najaar 2018 en wordt 

in juni 2020 afgerond.

6-11-2018 collegevoorstel subsidieverlening 

ECI en subsidiebeschikking Pop 150.000,- 

20-9-2018 raadsbesluit beschikbaar stellen 

budget Biennale inclusief beschikking.

3e. Versterken gastheerschap en 

veiligheidsgevoel binnenstad juli 2020

Project is aanbesteed en reeds in 

uitvoering € 65.000

Project is in uitvoering.

€ 100.000,00

Resultaat wordt gehaald. 12-12-17 collegebesluit RIT en 18-4-2018 

overeenkomst tot uitvoering

4a. Herinrichting Munsterplein en 

Abdijhof

januari 2020

ontwerpopdracht is verstrekt

€ 5.000

Fasering en budget wordt in de raadsvergadering 

van december 2018 besproken. Obv 

conceptplanning is uitvoering gepland na bouwvak 

2019.

€ 35.000,00

Op basis van huidige planning wordt 

resultaat (fase 1 en 2) in voorjaar 2020 

gehaald.Na raadsbehandeling zal 

aanbestding worden opgestart en gunning 

wordt getracht nog in 2018 gereed te 

hebben, mogelijk met uitloop in Januari

2019.

22-2-2018 raadsbesluit programma vitale 

stad. 6 december 2018 collegebesluit 

uitvoering fase 1/4. Raadsbesluit fase 1 en 2 

: 13 december 2018 Collegebsluit schuiiven 

middelen fase 3 en 4:11 demember 2018. 

start aanbesteding fase 1 en 2 december 

2018, uitvoering eind 2019.

4b.-l Toevoegen 8 bomen

juli 2018

uitvoering loopt

€ 10.000

Uitvoering is gereed. Er zijn 4 bomen gerealiseerd. 

Overige bomen worden meegenomen bij het 

Munsterplein

€ 130.000,00

Zie Munsterplein Collegebesluit Markante Bomen, opdracht 

uitvoering en facturen

30000

4b. 2 Realisatie 1750 m2 groene 

daken of groene gevels

juli 2020

Gemeentelijke subsidieregeling cf. 

planning vastgesteld en in uitvoering

Er is agenoeg geen gebruik gemaakt van de subsidie 

voor dak/gevelgroen. De hiervoor gereserveerde 

middelen worden toegevoegd aan het

Munsterplein: zodat resultaat voor groen wordt 

gerealiseerd

€ 7.000,00

Zie Munsterplein 22-2-2018 raadsbesluit programma Vitale 

Stad en stimuleringsregeling groene gevels 

en daken. 2 aanvragen groene daken 

december. Overig wordt aan het 

Munsterplein toegevoegd conform 

gemeentelijk voorstel. Echter hier zit een 

risico kwa uitvoering. Ons inziens is realatie 

2020 niet realistisch, (fase 3 Munsterplein). 

Wordt waarschijnlijk 2021.

130000

5a. Realisatie 25 nieuwe 

fietsparkeerplaatsen en 4 

oplaadpunten elektrische fietsen

april 2019

Planning en inhoud worden in 

samenhang met aanpak Roermond- 

Bereikbaar beschouwd

De 25 fietspakeerplaatsen zijn gerealiseerd. De 

oplaadpunten worden gerealiseerd op basis van het 

fietsplan (5c)

€ 39.892,00

Fietsparkeerplekken, fietsenpompen en zijn 

geplaatst in 2018. 4 oplaadpunten in de 

fietsparkeervoorzieningen zullen worden 

gerealiseerd in 2018. De overige 

oplaadpunten zullen worden geplaatst nav 

het project Fietsplan. Resultaat wordt in

2019 gehaald

22-2-2018 Raadbesluit Vitale Stad en 

investering projecten.

Opdrachten/aankoop fietsbeugels 5-6-2018 

aankoop oplaadpunten en plaatsing

december 2018

60000

5b. Verbeteren verbinding DOR • 

binnenstad

juli 2020

Obv werksessies met stakeholders, wordt 

collegevoorstel gemaakt met hierin onderdelen die 

uitgevoerd kunnen worden. € 20.000,00

Voorstel met onderdelen die uitgevoerd 

kunnen worden is gereed. Opdrachtverlening 

voor bureau vindt in 2018 nog plaats. 

Resultaat wordt gehaald, eerste al in 2019.

raadsbesluit 22-2-2018 Vitale Stad en 

kredieten. 11-12-2018 collegebesluit 

opdracht verbinding DOC-Binnenstad. 

Opdrachten aan aannemers in 2019.



Resultaten conform 

beschikking
0-situatie Realisatieda- 

ta volgens 

planning

Feitelijke s.v.z. Ie kwartaal 2018 Feitelijke s.v.z. 1-1-2019
Verwachtingen wat wel en wat niet 

gehaald wordt.

(Betalings)verplichting Verschuiven gelden naar 

projecten met tekorten

inhoudelijk
uitgaven

gemeente
inhoudelijk

uitgaven

gemeente
5c. Realisatie 2 bewaakte 

fietsenstallingen

Planning en inhoud worden in 

samenhang met aanpak Roermond- 

Bereikbaar beschouwd

In overleg met provincie is gekozen om eerst een 

fietsplan op te stellen: waar komen fietsers stad 

binnen en waar zijn logische plekken voor stallingen. 

Conceptplan is in november gereed. Daarna vervolg 

vorm geven.

€ 20.000,00

Er is voor gekozen om eerst een fietsplan 

(visie) voor de binnenstad op te stellen. Op 

basis van het fietsplan wordt vervolgens 

invulling gegeven aan dit project. Gekeken 

wordt naar de locatie voor (bewaakte) 

fietsenstallingen, maar ook naar knelpunten 

in de huidige fietsverbindingen naar de 

binnenstad. Het fietsplan is behandeld in de 

Stuurgroep Vitale Stad en wordt in januari 

2019 aan het college van B&W voorgelegd. 

Het college maakt dan ook een keuze voor 

de onderdelen die worden opgepakt. De 

analyse gegevens op basis waarvan het 

fietsplan is opgesteld en een planning voor 

het vervolg zijn in de bijlage opgenomen. 

Voor dit project heeft het college op 11 

december 2018 de begroting gewijzigd en is 

er in totaal

C 600.000,- beschikbaar voor het uitvoeren 

van maatregelen en oplossingen uit het 

fietsplan. Hiervan is € 300.000,- afkomstig uit 

uw subsidie en € 300.000,- bestaat uit 

gemeentelijke middelen.

Fietsplan. 11-12-2018 besluit college 

begrotingswijziging voor 300.000 tbv 

fietsen binnenstad. Voorstel tot wijziging 

resultaat door gemeente

1190000

6. Verbeteren en herinrichting van 

de openbare ruimte

zie 4
€

zie 4

7a. Herinrichting busstation, 

Stationsplein en 

voetgangersboulevard (incl. 

laadinfra voor e-bussen)

juli 2020

Het Busstation wordt niet beïnvloed door een 

mogelijke spoorsanering. Hier is een 

voorkeursontwerp naar voren gekomen dat in 2019 

nader uitgewerkt gaat werden en aanbesteding- 

gereed wordt gemaakt. Realisatie in 2020 is 

haalbaar.

• De Raad heeft inmiddels C 2.025.000 beschikbaar 

gesteld voor Busstation, Stationsplein en de 

Westelijke OV-boulevard. Dit bedrag is samen met 

de provinciale subsidie van € 1.500.000 voldoende 

om tot realisatie van in ieder geval het Busstation 

over te gaan.

• In 2020 wordt het ontwerp van Stationsplein en 

de Westelijke OV-boulevard afgerond en zal de 

gemeente daarover in datzelfde jaar een 

onomkeerbaar besluit over de uitvoering nemen 

inclusief benodigd budget.

• Dit betekent dat in 2020 een heel belangrijk deel 

van de resultaatsverlichting (Busstation) 

gerealiseerd is en concreet zicht is op uitvoering van 

het restant in 2021

€ 2.054.669,51

Op 1-1-2021 is het busstation gereed en zijn 

er onherroepelijke betalingsverplichtingen 

aangegaan voor het Stationsplein en de 

Westelijke OV-boulevard. Hiervoor zijn 

investeringen gedaan van minimaal C 

3.500.000,- euro waarvan € 1.500.000,- 

afkomstig is vanuit de provinciale subsidie 

Stedelijke Ontwikkeling.

Raadsvoorstel Stationsplein. 8-11-2018 

raadsbesluit krediet beschikbaar gesteld 

voor Busstation in begroting

7b. Herinrichting spoortunnel 

Oranjelaan

januari 2019

Aanbesteding werken heeft 

plaatsgevonden

€ 105.000

Uitvoering is gestart.

€ 2.045.000,00

Gereed in 2019 (Q3) Raadsbesluit uitvoering stationstunnel 7- 

7018. Opdracht aannemer verleend 18 juli 

2018, 30 augustus 2018 gestart met 

uitvoering

€ 300.000,00 uitgaven gemeente tot nu toe 
€ 1.500.000,00 verleend voorschot

€ 5.857.433,86 uitgezet in opdrachten/beschikkingen
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5C Factsheet Vitale Stad bewaakte fietsenstallingen 

7A Factsheet Herinrichting Stationsgebied 

7BFactsheetVitaleStadStationstunnell 7-8-201 8 

Bijlage Subsidieverordening Binnenstad vastgesteld (ter inzage)

Bijlage Subsidieverordening dak- en gevelgroen binnenstad vastgesteld (ter inzage)

Geagendeerd Vergaderdatum

Vergadering gemeenteraad 25 oktober 2018

Voorgesteld besluit

De raad van de gemeente Roermond, 

besluit:

1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage Vitale Stad.

2. Het college van B&W de bevoegdheid tot wijziging van de begroting te mandateren, 

binnen de kaders van het programma Vitale Stad en met in achtneming van de 

resultaatsverplichtingen uit de subsidiebeschikking van de provincie Limburg.

3. Het college de bevoegdheid te mandateren om, binnen de in het raadsvoorstel gestelde 

kaders, de Verordening Stimuleringsregeling Binnenstad Roermond (Vitale Stad) te wijzigen.

4. Het college de bevoegdheid te mandateren om de Verordening stimuleringsregelingen 

groene daken cn gevels per 1 -1-201 9 te laten intrekken.

Besluit

Wethouder A.Waajen-Crins geeft (n.a.v. vragen van de LVR) aan in december de nadere 

informatie i.r.t. de acquisiteur aan te kunnen leveren (vanwege zorgvuldigheid vergt dat 

meer tijd). Voorjaar 2019 kan over continuering (verdere toekomst) van vitale stad 

gesproken worden.

Wethouders Evers geeft aan inzake aanpak Munsterplein daar nog bij de commissie RU op 

terug te komen.

Wethouder Waajen-Crins geeft aan dar er gekoerst wordt op een aanpassing van de 

provinciale beschikking.. Als we op koers blijven (in de lijn van hetgeen vanavond voorligt en 

aangegeven is vanuit het college) is er geen noodzaak tot nader informeren van de raad. 

Blijkt e.e.a . anders te liggen dan ligt nadere informatie aan de raad wél voor de hand.
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LVR geeft een stemverklaring en geeft aan m.b.t. punt 1 tegen te stemmen (louter 

kennisnemen past niet bij belang van dit grote traject) en ook niet in kan stemmen met punt 

2, 3 en 4 (over de mandateringen).

De raad van de gemeente Roermond, 

besluit:

1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage Vitale Stad.

2. Het college van B&W de bevoegdheid tot wijziging van de begroting te mandateren, 

binnen de kaders van het programma Vitale Stad en met in achtneming van de 

resultaatsverplichtingen uit de subsidiebeschikking van de provincie Limburg.

3. Het college de bevoegdheid te mandateren om, binnen de in het raadsvoorstel gestelde 

kaders, de Verordening Stimuleringsregeling Binnenstad Roermond (Vitale Stad) te wijzigen.

4. Het college de bevoegdheid te mandateren om de Verordening stimuleringsregelingen 

groene daken en gevels per 1 -1 -201 9 te laten intrekken.

LVR stemt tegen, overigen voor.



Totale Waarvan Waarvan Dekking in

investerings- provinciale gemeentelijk begroting 2017-

impuls subsidie aandeel 2021

Resultaten (tevens titel afzonderlijke projecten)

1. Versterken kernwinkelgebied en transformatie binnenstad 1.600 750 850 850
a) vermindering commerciële leegstand binnenstad* 100 0 100 exploitatie 100

b) zichtbare opwaardering Hamstraat 300 150 150 exploitatie 150

c) versterken vestigingsklimaat

d) ondersteuning startende ondernemers vanuit bestaand aanbod**

400 200 200 exploitatie 200

e) transformeren/herbestemmen leegstaande panden binnenstad 800 400 400 exploitatie 400

2. Versterking van het profiel van de historische binnenstad 530 265 265 265
a) versterken historisch stadsbeeld 430 215 215 exploitatie 215

b) zichtbaar maken archeologie 100 50 50 investering 50

3. Vergroting van de toeristische en recreatieve beleving 1.420 710 710 560
a) activiteiten en maatregelen ter verhoging toeristische en receratieve 

beleving**

b) wandelverbinding ECI naar binnenstad 160 80 80 investering 80

c) verbeteren verbinding musea-binnenstad/vervangen vaste exposities 600 300 300 investering 300

1 d) planvorming voor een biennale (project Cultureel evenement) 300 150 150 exploitatie 0
e) planvorming voor concrete initiatieven op gebied van popmuziek 180 90 90 exploitatie 90

f) versterken van gastheerschap en veiligheid 180 90 90 exploitatie 90

Meer groen in de stad / 6. Verbeteren en herinrichting openbare

4. ruimte 1.250 600 650 650
a) herinrichting Munsterplein en Abdijtuin 950 450 500 investering 500

b) toevoegen van permanent groen 300 150 150 investering 150

S. Verbetering van de bereikbaarheid van de binnenstad voor 

voetgangers en fietsers
a) 25 nieuwe fietsparkeerplaatsen en 4 oplaadpunten voor electrische

1.300 650 650 350

fietsen 100 50 50 investering 50

b) vergroten aantrekkelijkheid verbinding DOR-binnenstad 600 300 300 investering 300

II c) realisatie minimaal 2 fietsenstallingen (project Fietsparkeren) 600 300 300 exploitatie 0

7. Vernieuwing van de stationsomgeving 4.440 1.800 2.640 940

lil a) herinrichting stationsgebied (project Stationsomgeving) 3.500 1.500 2.000 investering 0
b) spoortunnel Oranjelaan*** 940 300 640 investering 940

Totaal programma 10.540 4.775 5.765 3.615

projecten om prestaties 1, II en III te realiseren gaan via afzonderlijk voorstel 

naar de gemeenteraad -4.400 -1.950 -2.450

spoortunnel Oranjeln is krediet via raadsvoorstel al behandeld -940 -300 -640

Thans benodigde kredieten (bruto) 5.200 2.525 2.675

Waarvan reeds begrepen in de meerjarenbegroting -2.675 -2.675

Bij te ramen
waarvan 1.130 opramen provinciaal deel bij bestaande kredieten en 1.395 

opramen provinciaal deel in nieuwe kredieten

2.525 2.525

* Prestatie commerciële leegstand aanpakken wordt gerealiseerd door meerdere projecten in Vitale Stad

waaronder acquisitie, transformeren/herbestemmen en versterken vestigingsklimaat

** Prestatie wordt vanuit lopende projecten voortgezet en daarom niet in deze begroting opgenomen.

Er zijn geen provinciale bijdragen aan deze prestaties gekoppeld.

*** in het krediet tunnel Oranjelaan is reeds rekening gehouden met een bijdrage provincie
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O

Raadsbesluitno. 2018/006/2 

Zaaknummer: 23549-2017

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 januari 2018, 

raadsvoorstelnummer 2018/006/1;

gezien het advies van de commissie Ruimte van 31 januari 2018;

besluit:

1. De kredieten (conform bijlage 5) benodigd voor de uitvoering van de projecten behorende bij het 

programma Vitale stad beschikbaar stellen inclusief de bijdrage van de provincie;

2. De incidentele middelen die in de begroting 2017 door de raad zijn toegekend voor monumenten ad 

€ 110.000,- in de jaarrekening 2017 te storten in de reserve Vitale Stad en in 2018 te onttrekken voor 

de projecten “versterken historisch stadsbeeld” en “zichtbaar maken archeologie”;

3. Uit de reserves Groen voor Groen € 80.000, Economisch Stimulerend

€ 70.000 en Claims < 500.000 € 60.000 te storten in de reserve Vitale stad en deze middelen in 2018 

onttrekken voor de projecten Vitale Stad

4. De begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen en weergegeven in de bijlage 

“begrotingswijziging”, waarin de voorgaande beslispunten zijn verwerkt.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Roermond in zijn openbare vergadering van 22 februari

2018.

De griffier, De voorzitter,

J. Vervuurt M.J.D. Donders - de Leest



Begrotingswijziging 2018 2018 2018 2019 2019
tbv baten bijdr

resultaat lasten baten provincie reserve lasten baten

Bestaande investeringskrediet ophogen

Project Roerdelta (70611) - wandelverbinding ECl-Binnenstad 3b 80 80 0

Verbeteren verbinding musea-binnenstad/vervangen vaste exp. (IP28765) 3c 300 300 0

Herinrichting Munsterplein, Abdij tuin (70425, IP 28641,28746,28787) 4a 450 450 0

Verbeteren aantrekkelijkheid verbinding DOR-binnenstad (IP 28745) 5b 370 300 70

:euwe investeringskredieten instellen IP 

.•rminderen leegstand door acquisitie la 70 0 70

Zichtbare opwaardering Hamstraat lb 230 150 80

Versterken vestigingsklimaat lc 400 200 200

Transformatie/herbestemmen leegstaande panden le 800 400 400

Versterken historisch stadsbeeld 2a 430 215 215

Zichtbaar maken archeologie 2b 100 50 50

Concrete initiatieven popmuziek 3e 150 90 60

Versterken gastheerschap veiligheid 3f 90 90

Toevoegen permanent groen 4b 300 150 150

Inrichten 25 fietsparkeerplaatsen, 4 oplaadpunten elekt. fiets 5a 100 50 50

Stortingen in reserve

Storting in reserve vitale stad 

vanuit reserve Claims < 500.000 (50583) 3e

210

60

vanuit reserve Groen voor Groen (50527) 4b 80

vanuit reserve Economisch stimulerend (50438) 5b 70

Onttrekkingen uit reserve Vitale stad tgv investeringsprojecten 

Verminderen leegstand door acquisitie la 70
Zichtbare opwaardering Hamstraat lb 80

Versterken vestigingsklimaat lc 200

Transformatie/herbestemmen leegstaande panden le 400

Versterken historisch stadsbeeld 2a 215

Zichtbaar maken archeologie 2b 50

Concrete initiatieven popmuziek 3e 60

Versterken gastheerschap veiligheid 3f 0
Toevoegen permanent groen 4b 150

Inrichten 25 fietsparkeerplaatsen, 4 oplaadpunten elekt fiets 5a 50

vbeteren aantrekkelijkheid verbinding DOR-binnenstad 5b 70

Af ramen van in de begroting 2018 geraamde budgetten voor cofinanciering omdat hiervoor investeringskredieten komen

Verminderen leegstand door acquisitie 61971 la 0

Zichtbare opwaardering Hamstr 62134 lb -90 -90

Versterken vestigingsklimaat 61971 lc -30 -30

Transformatie/herbestemmen leegstaande panden 61971 le -300 -300 -50 -50

Versterken historisch stadsbeeld 60681 2a -62 -62

Zichtbaar maken archeologie 60681 2b 0

Concrete initiatieven popmuziek 60378 3e -60 -60

Toevoegen permanent groen 60393 4b -70 -70
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GEMEENTE ROERMOND

Agendapuntno.: 
Portefeuille: RU

Zaaknummer 23549-2017

Raadsvoorstelno. 2018/006/1

Datum 9 januari 2018

Onderwerp: Vitale Stad - Beschikking, voortgang en financiële kaders

Aan de Gemeenteraad 

1 SAMENVATTING
Op 4 april 2017 is door het college het plan Vitale Stad vastgesteld. Doel van dit plan is om door middel 

van de hierin opgenomen projecten een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendige stad. Het plan 

Vitale Stad is de basis waarop gemeente en provincie Limburg op 3 juli 2017 een convenant (bijlage 3) 

hebben gesloten, passend binnen het provinciale kader Stedelijke Ontwikkeling. Op 18 december 2017 
heeft de gemeente de uiteindelijke subsidiebeschikking van de provincie ontvangen. De provincie stelt 

hierin € 4.775.000 beschikbaar indien het totaalpakket aan resultaten zoals deze in de beschikking zijn 

beschreven worden gerealiseerd en de gemeente minimaal eenzelfde bijdrage levert.
De raad wordt gevraagd de bijdrage van de provincie toe te voegen aan de gemeentelijke begroting 

behorend bij de projecten uit het plan Vitale Stad. Inhoudelijk heeft het college het plan Vitale Stad op 4 

april 2017 vastgesteld en heeft de Raad op basis hiervan de benodigde gemeentelijke budgetten in de 

begroting 2018 opgenomen.

Waarom wordt een besluit van de raad gevraagd?
□ wettelijke taak □ beleidsgevoelig (CUP)

□ kaderstellende taak 0 overig, namelijk wijzigen van de begroting

Relatie met / achterliggende stukken
0 coalitieprogramma/college-uitvoeringsprogramma/programmabegroting

□ eerdere besluitvorming raad/beleidsdocumenten:

□ motie/amendement, nummer:

□ overig, namelijk

Financiële consequenties
□ nee

□ ja, € ten laste van regulier budget
□ ja, € ten laste van reserve, begrotingswijziging bijgevoegd 

0 ja, conform bijgevoegde begrotingswijziging

Kerntakendiscussie
De kerntakendiscussie is hier niet op van toepassing.



Pagina 2 Raadsvoorstelnummer: 2017/06/1

Risicoparagraaf
□ nee 

0 ja

2 TOELICHTING

Inleiding

Op 4 april 2017 is door het college het plan Vitale Stad (bijlage 3) vastgesteld. Doel van dit plan is om 

door middel van de hierin opgenomen projecten een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendige 
stad. Een stad met een krachtige centrumfunctie.

Het plan Vitale Stad is de basis waarop gemeente en provincie Limburg op 3 juli 2017 een convenant 
(bijlage 3) hebben gesloten, passend binnen het provinciale kader Stedelijke Ontwikkeling. Achtergrond 

van dit kader is dat sterke Limburgse steden nodig zijn voor de sociale en economische 
structuurversterking in Limburg. Mede dankzij de interventie vanuit Weert en Roermond richt het kader 
zich niet alleen op de grote steden, maar ook op steden die zoals Roermond een centrumfunctie 

vervullen. De gemeente heeft de uiteindelijke subsidiebeschikking op 18 december 2017 ontvangen 
(bijlage 4). De provincie stelt hierin € 4.775.000 beschikbaar indien het totaalpakket aan resultaten zoals 

deze in de beschikking is beschreven wordt gerealiseerd en de gemeente minimaal eenzelfde bijdrage 

levert. De andere gemeenten hebben een vergelijkbare beschikking ontvangen.

De raad wordt gevraagd de bijdrage van de provincie toe te voegen aan de gemeentelijke begroting 
behorend bij de projecten uit het plan Vitale Stad. Inhoudelijk heeft het college het plan Vitale Stad op 4 

april 2017 vastgesteld en heeft de Raad op basis hiervan de benodigde gemeentelijke budgetten in de 
begroting 2018 opgenomen. Indien besloten wordt de provinciale middelen niet aan de diverse projecten 
in het plan Vitale stad toe te kennen heeft dit direct gevolgen voor het wel of niet halen van resultaten, dit 

omdat de doorlooptijd van de subsidiebeschikking beperkt is.

De bijdrage van de provincie bestaat uit € 1.500.000 voor de Stationsomgeving en € 3.275.000 voor de 

projecten uit het plan Vitale Stad. Het bedrag voor het plan Vitale Stad wijkt positief af van de in het 

convenant genoemde provinciale bijdrage (€ 2.690.000). In de uiteindelijke beschikking heeft de provincie 

ervoor gekozen om de extra miljoen die de gemeente alleen zou ontvangen voor de verbetering van de 

verbinding van het DOR en de Binnenstad door een brug over de N280 te realiseren niet meer op te 
nemen. In de uiteindelijke beschikking stelt de provincie in tegenstelling tot het convenant toch middelen 

beschikbaar voor de aanpak van de Oranjetunnel (€ 300.000,- was € 15.000,-) als ook voor het 
verbeteren van de huidige verbinding DOR en de Binnenstad (€ 300.000,-). Voor beide projecten geldt dat 

gemeente in de begroting reeds rekening heeft gehouden met minimaal eenzelfde financiële bijdrage.

Looptijd van de beschikking

De beschikking treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 11 oktober 2016 en loopt tot en met 1 

juli 2020. Waarbij wordt opgemerkt dat per 1 januari 2019 onherroepelijke (betalings)verplichtingen 

moeten zijn aangegaan.

Beschikking - inhoudelijke kaders

In de subsidiebeschikking is naast de verplichting om vanuit de gemeente minimaal eenzelfde financiële 

bijdrage te leveren een aantal resultaatverplichtingen opgenomen:

1. versterking kernwinkelgebied en transformatie binnenstad;
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2. versterking van het profiel van de historische binnenstad;

3. vergroting van de toeristische en recreatieve beleving;

4. meer groen in de stad;

5. verbetering van de bereikbaarheid van de binnenstad voor voetgangers en fietsers;

6. verbeteren en herinrichten van de openbare ruimte;

7. vernieuwing van de stationsomgeving: busstation, stationsplein, voetgangersboulevard, 
parkeervoorzieningen en spoortunnel Oranjelaan.

Binnen elk van bovengenoemde verplichtingen zijn een of meerdere resultaten benoemd die behaald 

moeten worden. In bijlage 5 is een overzicht gegeven van de projecten waarmee we deze resultaten 

willen behalen. Dit overzicht waarin ook de planning, nulmeting en belangrijkste mijlpalen zijn opgenomen 
dient tevens als leidraad voor de bestuurlijke overleggen met de coördinerende portefeuillehouders van 

gemeente en provincie. In deze overleggen wordt de voortgang van de projecten en resultaten besproken 
en kan indien nodig tijdig worden geschakeld of bijgestuurd. Waar nodig worden binnen de kaders van de 

provinciale beschikking, aanvullende bestuurlijke afspraken gemaakt.

Toelichting op de middelen:

Beschikking - financiële kaders 

Totaal kostenoverzicht

Vanwege de omvang van het programma, het budgettaire inzicht en beheersbaarheid is zowel de 
provinciale als ook de gemeentelijke bijdrage verdeeld naar de projecten uit het plan Vitale Stad. De totale 

geraamde kosten bedragen:

Gemeente: € 5.765.000

Provincie: € 4.775.000, totaal derhalve € 10.540.000,-.
In bijlage 6 is per project een overzicht gegeven van de financiële inzet van zowel gemeente als provincie. 

De verwachting is dat ook externe partijen een inzet genereren op het realiseren van de beoogde 
resultaten. In de provinciale beschikking is dit niet als een resultaat opgenomen en is daar geen bedrag 

aan gekoppeld. Dit betekent dat financieel gezien de bijdrage door derden geen deel uitmaakt van het 

totale kostenoverzicht en geen onderdeel is van de verantwoording van de beschikking. Ook de resultaten 

zijn, met uitzondering van de diverse subsidieregelingen die de gemeente wil instellen onder andere voor 
transformatie, versterking historisch karakter en meer groen in de stad, niet afhankelijk van bijdragen van 

derden.

Provinciale bijdrage

De beschikking gaat uit van één totale financiële bijdrage, gekoppeld aan resultaatverplichtingen. Elk 

resultaat wordt met een project gerealiseerd. Om deze projecten budgettair te beheersen is per project 

een begroting geraamd rekening houdend met een provinciale bijdrage. Deze provinciale bijdragen 

(baten) zijn nog niet geraamd in de gemeentelijke begroting alsmede de budgetten (lasten) die hiermee 

samenhangen.

Voorgesteld wordt om conform bijgevoegd raadsvoorstel de bijdrage van de provincie op te nemen in de 

begroting. Dit met uitzondering van de bijdragen benodigd voor de projecten Stationsomgeving, 
Fietsparkeren en Cultureel evenement. Voor het project Stationsomgeving geldt dat eerst een verdere 

uitwerking van de visie nodig is, inclusief inzicht in de totale kosten op basis waarvan de raad een besluit 
kan nemen. In dit voorstel zal ook de bijdrage van de provincie van € 1.500.000,- worden meegenomen.
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Ook de projecten Fietsparkeren en Cultureel evenement zijn op dit moment nog onvoldoende concreet om 

de provinciale middelen toe te kennen aan de specifieke projectbegroting. Voor deze twee projecten zal 

een separaat raadsvoorstel worden gedaan. Om de prestaties gerelateerd aan deze laatstgenoemde 
projecten te kunnen realiseren is rekening gehouden met een provinciale bijdrage van € 450.000,-.

In oktober 2016 is reeds het investeringskrediet voor de spoortunnel Oranjelaan door de raad beschikbaar 

gesteld. Hierin is de bijdrage van de provincie meegenomen.
Voorgesteld wordt de resterende provinciale bijdrage ad € 2.525.000 (totaal € 4.775.000,-- 

Stationsomgeving, € 1.500.000,- - Fietsparkeren, € 300.000,- - Cultureel evenement, € 150.000,- - 

spoortunnel Oranjelaan, € 300.000,-) in de begroting op te nemen en de uitvoeringsbudgetten met 

eenzelfde bedrag op te hogen.

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdragen voor het plan Vitale Stad zijn met uitzondering van de hierboven benoemde 

projecten Stationsomgeving, Fietsparkeren en Cultureel evenement in de begroting van de gemeente 

opgenomen. Gedeeltelijk is dit gedaan met beschikbare middelen voor bestaande projecten in de 
begroting 2017. Denk hierbij aan beschikbare budgetten vanuit economie, veiligheid en cultuur. Ook is 

gebruik gemaakt van resterende middelen uit de reserve Economisch Stimulerend die in de kadernota 
2018 zijn herschikt en gebundeld in de reserve Vitale Stad. Daarnaast waren aanvullende middelen nodig. 

In de begroting 2018 zijn deze zowel op de investeringsplanning als in afzonderlijke beleidsvoornemens 

opgenomen.
Voor de projecten Fietsparkeren en Cultureel evenement geldt als uitgangspunt dat deze uit bestaande 
budgetten, zoals bewaakte fietsenstallingen, evenementen en cultuur gerealiseerd kunnen worden. Indien 

deze onvoldoende blijken te zijn, wordt dit meegenomen in de separate raadsvoorstellen voor deze 
projecten. Voor het project Stationsomgeving heeft de raad nog geen besluit genomen over de financiële 

consequenties.
Dit betekent dat er voor de resterende projecten Vitale Stad € 2.675.000,- aan dekking is opgenomen in 

de begroting.

In onderstaande tabel is samengevat hetgeen onder provinciale en gemeentelijke bijdrage is beschreven.

Totaal programma Vitale stad gemeente (x 1000) Provincie (x 1000)

Budget 7 resultaatgebieden 5.765 4.775

Projecten nog afhankelijk van uitwerking/participatie derden

Stationsomgeving 2.000 1.500

Fietsparkeren 300 300

Cultureel evenement 150 150

Krediet door raad vastgesteld (zowel gemeentelijke als provinciale bijdrage

Spoortunnel Oranjelaan 640 300

Budget resterende projecten 2.675 2.525

Dekking in de begroting

In de begroting is de dekking van de resterende projecten Vitale Stad aanwezig in twee vormen:
1. het budget is als investeringskrediet opgenomen op de investeringsplanning: indien uitgaven een 

duurzaam of meerjarig gebruiksnut hebben, worden deze uitgaven conform het activabeleid 

opgenomen in de investeringsplanning en worden de projecten over langere tijd afgeschreven;
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2. het budget maakt onderdeel uit van de reguliere budgetten in de begroting: uitgaven die geen 

meerjarig gebruiksnut hebben, worden in een keer ten laste gebracht van de budgetten.

In de gemeentelijke begroting 2017 en de begroting 2018-2021 zijn de budgetten als volgt opgenomen:

(x 1000)

Budget resterende projecten 2.675

waarvan deel uitmaken van de investeringsplanning 1.180

Reguliere exploitatiebudgetten 1.495

De projecten die reeds op de investeringsplanning in de begroting staan of als investeringskrediet zijn 

gegeven zijn de volgende:________________________________________

Resultaat Projecten met investeringsplanning/krediet (x 1000)

3b Wandelverbinding ECl-binnenstad (project Roerdelta) 80

3c Verbinding musea-binnenstad en vervangen vaste 

exposities Cuypers- & Historiehuis

300

4a Herinrichting Munsterplein, Abdijtuin 500

5b Verbeteren verbinding DOR-binnenstad 300*

Totaal 1.180

*bij dit project wordt € 70.000,- aanvullend gedekt uit de reserve Economisch Stimulerend voor de planvorming en is € 230.000,- 

opgenomen op de investeringsplanning.

U wordt voorgesteld om de middelen in de reserve Economisch Stimulerend ad € 70.000,- mln te storten 

in de reserve Vitale stad en in 2018 toe te voegen aan het investeringsproject Verbeteren verbinding 
DOR-binnenstad. De gemeentelijke bijdrage in dit krediet bedraagt daardoor € 300.000,-.

Voorgesteld wordt om de vier investeringskredieten op te hogen met de bijdragen van de provincie. Zoals 
dit ook met de spoortunnel Oranjelaan is gebeurd.

Wandelverbinding ECl-binnenstad (project Roerdelta): lasten + € 80.000,- 
Verbinding musea-binnenstad en vervangen vaste exposities Cuypers- & Historiehuis: 

lasten + € 300.000,-

Herinrichting Munsterplein, Abdijtuin: lasten + € 450.000,- 
Verbinding DOR-binnenstad: lasten + € 300.000,- 

Totaal: € 1.130.000,-.

De overige projecten maken onderdeel uit van de reguliere exploitatiebegroting. Mede vanwege de 
beheersbaarheid en programmastructuur wordt voorgesteld om ook voor deze projecten 

investeringskredieten op te nemen in de investeringsplanning en de bijdrage van de provincie in het 
investeringskrediet mee te nemen. De budgetten die hiervoor in de begroting 2018-2019 zijn geraamd 
worden afgeraamd. Hiervoor in de plaats komen investeringskredieten. Dit zijn kredieten die twee jaar 

onder handen zijn en waarop de bijdrage van de provincie in mindering kan worden gebracht. Afhankelijk 
van de aard van de uitgaven binnen het betreffende project worden de resterende kosten dan in één keer 

of over een langere termijn conform het activabeleid afgeschreven.

Enkele projecten zijn reeds in 2017 in de begroting opgenomen en gestart. De uitgaven die hiervoor 
hebben plaatsgevonden en subsidiabel zijn, worden niet in het investeringskrediet meegenomen.
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De investeringskredieten worden afgeschreven uit de daarvoor beschikbaar gestelde middelen in de 

reserve Vitale Stad (€ 1.096.000) en uit bestaande budgetten. Dit is in de volgende tabel weergegeven.

Resultaat Project

gemeente 

(x 1000)

provincie 

(x 1000)

Al uitgeven 

(x 1000) Ten laste van

Benodigd 

krediet (x 1000)

la Verminderen leegstand door 

acquisitie

100 0 30 Reserve Vit. Stad 70

lb Zichtbare opwaardering

Hamstraat

150 150 70 Reserve Vit. Stad 230

lc Versterken vestigingsklimaat 200 200 0 Reserve Vit. Stad 400

le Transformatie/herbestemmen 

leegstaande panden

400 400 0 Reserve Vit. Stad 800

2a Versterken historische

stadsbeeld

215 215 0 Reserve Vit. Stad

(€ 45)

Claim monument

(€ 110)

Regulier budget 

(€ 60)

430

2b Zichtbaar maken archeologie 50 50 0 Regulier budget 100

3e Concrete initiatieven

popmuziek

90 90 30 Res. Cl< 500.000 150

3f Versterken gastheerschap & 

veiligheid

90 90 30 Reguliere 

budgetten (€ 60)

150

4b Toevoegen permanent groen 150 150 0 Reserve Vit. Stad

(€ 70)

Gr vr Gr (€ 80)

300

5a 25 fietsparkeerplaatsen, 4 

oplaadpunten elektrische fiets

50 50 0 Reserve Vit. Stad 100

Totaal 1495 1395 160 2730

Voorgesteld wordt, om de in andere reserves aanwezige middelen omwille van de inzichtelijkheid ook te 

storten in de reserve Vitale stad. Deze middelen zijn door de raad reeds in de begroting 2017 en 2018 

bestemd voor de hierboven vermelde projecten.
Concreet betekent dit dat wordt voorgesteld om aanvullend in de reserve Vitale stad € 320.000,- te 

storten:
€ 70.000,- voor het verbeteren van de verbinding DOR-Binnenstad (resultaat 5b) vanuit de reserve 

Economisch Stimulerend
€ 110.000,- voor het versterken historisch stadsbeeld (resultaat 2a) vanuit het budget monumenten 2017 

(amendement 16A06)
€ 60.000,- voor concrete initiatieven popmuziek (resultaat 3e) vanuit de reserve claims < 500.000 
€ 80.000,- voor het toevoegen permanent groen (resultaat 4b) vanuit de reserve Groen voor Groen als 

onderdeel van de projecten Groenvisie
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Vervolgens stellen wij voor om investeringsprojecten vast te stellen conform hetgeen in bovenstaande 

tabel is opgenomen onder benodigd krediet en daarbij de bijdragen van de provincie en de onttrekking uit 

de reserves als dekking te ramen. De eigen bijdrage voor het project Versterken van het gastheerschap & 

veiligheid (resultaat 3f) maakt deel uit van de reguliere budgetten in de begroting en wordt niet als 

investeringsproject geraamd. In bijlage 7 is een overzicht van de begrotingswijziging gegeven. De raming 

van de kredieten kan budgettair neutraal plaatsvinden omdat de dekking van de lasten vanuit de bijdrage 

van de provincie en uit reeds geraamde dekkingsmiddelen in de begroting kan plaatsvinden, daardoor 

heeft deze begrotingswijziging geen effect op het begrotingssaldo.
Mocht in de loop van de tijd blijken dat uitgaven op een andere manier afgeschreven dienen te worden 
dan we vooraf hebben geraamd, dan wordt dit via de reguliere P&C instrumenten ter besluitvorming 

voorgelegd.
Tevens wordt de voortgang van de projecten gevolgd via de P&C cyclus.

Uitvoering en proiectbeheersina 

Programmastructuur

Om het plan Vitale Stad en de afzonderlijke projecten te managen is gekozen voor een projectmatige 

aanpak en aansturing vanuit een programma gedachte. In bijlage 8 is het door het directieteam op 31 mei 

2017 vastgestelde programma Vitale Stad - team Binnenstad opgenomen. Hierin is onder andere de 
organisatie structuur opgenomen die onder verantwoordelijkheid valt van de directeur Ruimte en naast de 

losse afdelingen wordt gepositioneerd als een programma bureau. Het hierbij opgenomen planteam 
bestaat uit de verantwoordelijk portefeuillehouders economie, ruimtelijke ordening en monumenten & 

archeologie en cultuur. Ook vanuit deze programmastructuur is het een logische keuze om voor elk 

project een krediet vast te stellen en dit niet via de reguliere exploitatie in te richten.

Monitoring en voortgang

Voorgesteld wordt om de commissie Ruimte twee keer per jaar over de voortgang van het plan Vitale Stad 

te informeren aan de hand van het concept overzicht in bijlage 5, aangevuld met een presentatie in de 
commissie. De financiële voortgang vindt via de reguliere P&C cyclus (kredietrapportages) plaats. In de 

voortgang worden ook eventuele aanvullende afspraken met provincie alsook knelpunten binnen 

projecten benoemd.

Communicatie

Het plan Vitale Stad is er om de binnenstad te versterken en van belang voor geheel Roermond. Naast de 

hierboven vermelde communicatie over de voortgang richting bestuur is het minstens zo belangrijk om de 

burgers, ondernemers en bedrijven van Roermond te informeren en te enthousiasmeren. Hiervoor willen 

we twee keer per jaar een kort filmpje of vlog maken over de projecten en hun voortgang. Deze manier 
van communiceren sluit goed aan bij de huidige tijdsgeest, waar mensen steeds meer visueel zijn 

ingesteld.

Risicoparagraaf:
Risico’s en beheersmaatregelen

Indien de raad (nog) geen besluit neemt over bijgevoegd raadsvoorstel, heeft dit meteen gevolgen voor 
de planning van de projecten in Vitale Stad en dus het kunnen realiseren van de in de beschikking 

opgenomen resultaten.
Het uiteindelijke bedrag dat provincie aan subsidie uitkeert is afhankelijk van het door gemeente bestede 
bedrag en het behalen van de gestelde resultaten binnen de gestelde looptijd. Als één of meerdere
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resultaten niet worden behaald zal waarschijnlijk een deel van het toegekende budget niet door de 
provincie worden uitgekeerd. Echter de provincie heeft in haar beschikking niet aan elk resultaat een 

bedrag gekoppeld en is op voorhand niet duidelijk of en hoeveel budget er voor het behalen van een 
resultaat wordt toegekend en in het geval van niet behalen van het resultaat niet wordt uitgekeerd. Omdat 

frequent regulier bestuurlijk overleg plaatsvindt, waarin de voortgang van de projecten wordt besproken 

worden eventuele knelpunten snel gesignaleerd en met elkaar besproken. Provincie en gemeente kunnen 
zo gedurende de looptijd aanvullende afspraken maken en blijft het programma ook financieel 

beheersbaar. Dit samen met de programma aanpak zoals hierboven aangegeven denken wij dat de 

projecten goed inzichtelijk zijn en eventuele knelpunten snel aangepakt kunnen worden.

Enkele resultaten worden behaald door het opzetten van stimuleringsregelingen voor ondernemers, 

vastgoedeigenaren en ontwikkelaars. Deze regelingen gaan uit van een eigen bijdrage alvorens gebruik 
kan worden gemaakt van de beschikbare stimuleringsmiddelen. Het behalen van de uiteindelijke 

resultaten is daardoor mede afhankelijk van de interesse en wil om te investeren van deze groep 

ondernemers, vastgoedeigenaren en ontwikkelaars.

Binnen Vitale Stad is sprake van verschillende projecten die diverse fiscale consequenties kunnen 

hebben. Dit is besproken met een externe fiscalist. Op basis van dit overleg zal de herinrichting van de 

Abdijtuin met de belastingdienst worden besproken, dit omdat de Abdijtuin niet in eigendom is van de 

gemeente. Bij de projecten waar sprake is van een subsidieregeling naar derden wordt expliciet 

opgenomen dat de subsidie exclusief btw is. Bij de overige projecten zijn er geen onduidelijkheden over 
de BTW.

Burgemeester en wethouders van Roermond,

De secretaris, De burgemeester,

mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts M.J.D. Donders - de Leest

Bijlage(n):

Bijlage 1: Raadsbesluit (concept) - Wijziging begroting

Bijlage 2: Convenant 'gezamenlijk werken aan het stadshart van Roermond’ inclusief het plan Vitale Stad 

Bijlage 3: Beschikking provincie Limburg
Bijlage 4: Overzicht projecten en te behalen resultaten, inclusief planning 

Bijlage 5: Overzicht financiële dekking per resultaat 

Bijlage 6: Voorstel begrotingswijziging
Bijlage 7: Programma Vitale Stad - team Binnenstad, besluit directieteam d.d. 31 mei 2017

Ter inzage:



IA



straat huisnumm huisnumm postcode opmerking WVO 24-2-2016 21-2-2017 1-3-2018 1-7-2018 1-11-2018 verschil in leegstand

Bakkerstraat 3 6041JP 55 leeg leeg 55 55 55 55

Bakkerstraat 4 6041JR 57 leeg leeg leeg leeg leeg

Bakkerstraat 14 A 6041JR 86 leeg 86 leeg 86 86 86

Bakkerstraat 24 A 40 leeg leeg

Bakkerstraat 25 90 leeg leeg leeg

Bakkerstraat 30 6041JR 80 leeg leeg 80 80 80 80

«ijn hofstraat 2 b 6041GX 55 55 leeg 55 55 55

^straat 12 790 leeg 790 790

bergstraat 17 -19 63 leeg leeg

Brugstraat 10 66 leeg

Brugstraat 20 6041ER 50 leeg 50 50

Brugstraat 21 6041EP 155 leeg 155 155 155 155

Brugstraat 13a 6041ER 66 leeg leeg 66 66 66 66

Godsweeerdersingel 3 60 leeg leeg

Godsweeerdersingel 27 A 139 leeg leeg leeg

Graaf Gerardstraat 4 6041 HD 150 leeg leeg leeg

Graaf Gerardstraat 31 6041HH 135 leeg leeg 135 135 135 135

Hamstraat 1 A 6041HA 61 leeg leeg leeg leeg leeg

Hamstraat 7 6041HA 90 leeg

Hamstraat 15 6041HA 190 leeg

Hamstraat 16 6041HB 206 leeg leeg leeg 206 206 206

Hamstraat 17 207 leeg leeg

Hamstraat 19 6041HA 85 leeg leeg leeg leeg leeg

Hdmslrddl 20 A 6041HB 33 leeg leeg leeg leeg

Hamstraat 25 A 6041HA 161 leeg leeg leeg leeg

Hamstraat 26 A 6041HB 515 leeg leeg leeg leeg

Hamstraat 28 216 leeg leeg

Hamstraat 29 6041HA 120 leeg 120 120 120 120

Hamstraat 30 51 leeg leeg

Hamstraat 32 6041HC 80 leeg leeg leeg leeg leeg

nstraat 34 6041HC 120 leeg leeg leeg leeg leeg

.nstraat 36 6041HC 45 leeg leeg leeg leeg leeg

Hamstraat 40 A 2? leeg leeg leeg

Hamstraat 46 6041HC 45 leeg leeg leeg leeg leeg

Hamstraat 48 6041HC 105 leeg

Hamstraat 56 6041HC 160 leeg leeg leeg 160 160 160

Heilige Geeststraat 1 6041GB 74 leeg leeg leeg 74 74 74



Heilige Geeststraat 2 6041GB 77 leeg leeg leeg leeg leeg

Heilige Geeststraat 3 6041GB 56 leeg 56 leeg leeg 56 56

Heilige Geeststraat 14 6041GB 48 leeg leeg leeg 48 48 48

Heilige Geeststraat 25 125 leeg

Joep Nicolaasstraat 17 6041JZ 488 leeg leeg leeg leeg leeg

Kloosterwandstraat 1 6041HJ 120 leeg leeg 120 120 120 120

Kloosterwandstraat 5 6041HJ 120 leeg leeg 120 leeg 120 120

evelsgraafstraat 16 A-G 232 leeg leeg leeg

jnpoort 3 6041HK 67 leeg 67 67 67 67

...uisherenstraat 3 6041HK 329 leeg leeg 329 leeg leeg 329

Kruisherenstraat 8 6041HK 150 leeg 150 150 150 150 150

Kruisherenstraat 19 6041HK 78 leeg 78 78 78 78 78

Leliestraat 4 6041GZ 55 leeg 55 leeg 55 55 55

Luifelstra at 40 6041EK 34 leeg 34 leeg 34 34 34

Luifelstraat 42 6041EK 775 leeg leeg leeg leeg 775 775

Mariagardestraat i 6041HL 200 leeg leeg leeg leeg 200 200

Mariagardestraat 96 6041HM 345 leeg 345 leeg leeg 345 345

Markt 1 B 6041EL 45 leeg 45 45 45 45 45

Markt 4 6041EL 125 leeg leeg 125 125 125 125

Markt 35 6041EM 245 leeg leeg leeg 245 245 245

Marktstraat 2 6041EN 50 leeg 50 leeg 50 50 50

Marktstraat 8 6041EN 216 leeg 216 216

Marktstraat 13 6041EN 145 leeg 145 145 145 145 145

Marktstraat 14 6041EN 60 leeg leeg

Minderbroedersingel 17 6041KH 45 leeg leeg leeg leeg leeg

Minderbroedersingel 33 580 leeg

Minderbroederstraat 1 6041JV 60 leeg leeg

Minderbroederstraat 13 6041JV 80 leeg leeg leeg leeg leeg

Minderbroederstraat 17 -19 6041JV 80 leeg leeg leeg 80 80

Munsterplein 7 B 6041HD 44 leeg 44 44 44 44 44

Munsterplein 9 6041HD 150 leeg leeg 150 150 150 150

rrstraat 10 6041KC 70 leeg leeg

erstraat 15 -17 550 leeg leeg

Neerstraat 22 95 leeg

Neerstraat 38 6041KC 95 leeg 95 95 95 95 95

Neerstraat 50 6041KD 120 leeg leeg

Neerstraat 68 A 6041KD 625 leeg leeg leeg 625 625 625

Neerstraat 70 100 leeg leeg



Neerstraat 71 6041KB 55 leeg leeg leeg leeg leeg

Paredisstraat 1 50 leeg leeg

Paredisstraat 13 6041JW 55 leeg leeg leeg 55

Roerkade 13 45 leeg leeg

Roerkade 15 6041KZ 300 leeg leeg leeg leeg leeg

Roersingelpassage 1 A 6041EE 67 leeg leeg 67 67 67 67

Roersingelpassage 12 225 leeg 225

''•'ersingelpassage 15 163 leeg

rsingelpassage 24 6041EE 140 leeg 140 leeg leeg 140

..oersingelpassage 25 6041EE 86 leeg leeg leeg leeg

Roersingelpassage 28 90 leeg leeg

Schoenmakersstraat 2 6041EZ 119 leeg leeg leeg leeg 119

Schoenmakersstraat 6 6041EZ 80 leeg leeg leeg 80

Schoenmakersstraat 8 6041EZ 78 leeg leeg leeg leeg 78

Schoenmakersstraat 12 6041EZ 100 leeg leeg leeg 100 100 100

Schoenmakersstraat 14 6041EZ 94 leeg leeg leeg leeg leeg

Schoenmakersstraat 15 6041EZ 56 leeg leeg leeg 56 56 56

Schoenmakersstraat 16 A 6041EZ 120 leeg leeg leeg leeg leeg

Schoenmakersstraat 17 39 leeg leeg

Schoenmakersstraat 20 6041EZ 81 leeg leeg 81 81 81 81

Schoenmakersstraat 22 6041EZ 44 leeg

Schoenmakersstraat 24 6041EZ 132 leeg 132 132 132 132 132

Schuitenberg 1 6041JG 55 leeg leeg leeg 55

Schuitenberg 11 6041JG 67 leeg 67 leeg 67 67 67

Schuitenberg 31 6041JH 67 leeg 67 leeg 67 67 G7

Schuitenberg 38 A 6041JK 150 leeg leeg leeg leeg leeg

Schuitenberg 57 6041JH 44 leeg leeg leeg leeg leeg

Sint Christoffelstraat 1 A 6041JS 120 leeg leeg leeg

Sint Christoffelstraat 6 6041JS 150 leeg leeg 150 150 150 150

Sint Christoffelstraat 10 6041JS 200 leeg leeg 200 200 200 200

Sint Christoffelstraat 11 6041JS 259 leeg leeg leeg leeg

t Christoffelstraat 20 6041JS 170 170 170 leeg 170

.t Christoffelstraat 28 6041JS 71 leeg leeg 71 leeg leeg 71

Sint Christoffelstraat 32 so leee leeg

Sint Christoffelstraat 34 45 leeg leeg leeg

Stationsplein 1 6041GN 67 leeg 67 67 67 67

Steenweg 1 6041EV 45 leeg 45 leeg leeg 45 45

Steenweg 2 A 80 leeg leeg



Varkensmarkt 1 6041ET 400 leeg 400 leeg 400 400 400

Varkensmarkt 2 110 leeg leeg

Varkensmarkt 6 6041ET 150 leeg 150 150 150 150

Varkensmarkt 13 6041ET 175 leeg 175 175 175 175 175

Veldstraat 3 6041GR 350 leeg leeg leeg leeg leeg

Veldstraat 7 6041GR 78 leeg leeg leeg leeg leeg

Veldstraat 8 6041GS 25 leeg 25 leeg leeg leeg 25

' 'eldstraat 20 6041GS 333 leeg 333 leeg leeg leeg 333

Idstraat 23 6041GR 56 leeg leeg leeg leeg leeg

\A/ilhelminaplein 20 81 leeg leeg

Wilhelminaplein 23 6041CE 73 leeg leeg leeg

Willem II Singel 24 6041HS 85 leeg 85 leeg leeg leeg 85

Willem II Singel 32 6041HT 70 leeg 70 leeg leeg leeg 70

Willem II Singel 90 6041HV 160 160 160 160

Zwartbroekplein 1 6041HX 70 leeg 70 70 70 70

Zwartbroekstraat 2 6041JM 55 leeg leeg leeg leeg leeg

Zwartbroekstraat 6 6041JM 66 leeg leeg

Zwartbroekstraat 22 6041JM 80 leeg 80 leeg 80 80 80

Zwartbroekstraat 26 6041JM 76 leeg leeg leeg leeg leeg

Zwartbroekstraat 31 6041JL 230 leeg leeg leeg leeg leeg

Zwartbroekstraat 37 6041JL 155 leeg leeg leeg leeg

|Hoeveelheidleegstand in februari 2016 10083

Wijziging in leegstand ten opzichte van februari 2016 op 21 februari 2017 2857

Wijziging in leegstand ten opzichte van februari 2016 op 1 fmaart 2018 3412

Wijziging in leegstand ten opzichte van februari 2016 op 1 juli 2018 5460

Wijziging in leegstand ten opzichte van februari 2016 op 1 november 2018 8664

Wijziging in leegstand (vanaf februari 2016 is pand minimaal 1 meting gevuld geweest) 9050
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gemeente Roermond

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

Onderwerp: plan Compacte Stad - Strategie & Actieplan

Bijlagen:
Bijlage 1: Compacte Stad: Strategie & Actieplan 

Bijlage 2: Kernwinkelgebied_________________

Toelichting op voorstel:
In de afgelopen maanden heeft de gemeente gewerkt aan een strategie voor de binnenstad en een hieruit 
voortvloeiend actieplan. Hiervoor is met veel ondernemers, eigenaren/ontwikkelaars/beleggers en intermediairs 

intensief gesproken over de huidige en toekomstige positie en mogelijkheden van de binnenstad als 

vestigingsplek voor aantrekkelijk winkel- en horeca aanbod. Er heeft een grondige analyse van het huidig 

winkelaanbod, branchering, bezoekersstromen, bestedingen, pand/locatie mogelijkheden plaatsgevonden en 

deze is met betrokken partijen gedeeld. Compacte Stad is één van de projecten uit het plan Vitale Stad. Het 

project draagt bij aan het behalen van enkele resultaten zoals deze zijn omschreven in de op 18 december 

2017 ontvangen subsidiebeschikking Stedelijke Ontwikkeling van provincie Limburg.
In onderhavig voorstel wordt u gevraagd kennis te nemen van het plan Compacte Stad (bijlage 1) en het 

kernwinkelgebied zoals dit in bijlage 2 is opgenomen vast te stellen.

In het in 2015 vastgestelde ruimtelijk detailhandelsbeleid is opgenomen dat voor een toekomstbestendige, 

vitale binnenstad, met nagenoeg geen leegstand het noodzakelijk is dat een aantal (scherpe) keuzes worden 
gemaakt. Een compact winkelgebied, met sterke, onderscheidende winkelstraten biedt de binnenstad van 

Roermond de beste kansen voor de toekomst. Dit wordt ook onderstreept door ondernemers, 

eigenaren/ontwikkelaars/beleggers en intermediairs.

Samen met de Roermondse samenleving is door de gemeente de Toekomstvisie 2030 en in het verlengde 

hiervan ook de Economische visie opgesteld. Samen met de ambitie uit het ruimtelijk detailhandelsbeleid 

geven deze visies de kaders en richting voor het plan Compacte Stad. En bouwen we verder aan de 
binnenstad als ‘plek om te zijn en te ontmoeten’ (van place to buy naar place to be & meet). Met een compact 

winkelgebied, bestaande uit sterke, onderscheidende winkelstraten. Dit biedt Roermond de beste kansen voor 

de toekomst en wordt bevestigd door ondernemers, eigenaren/ontwikkelaars/beleggers en intermediairs, 
vakspecialisten en hoogleraren. In onderhavig plan zijn een aantal strategische keuzes gemaakt en worden 

concrete acties benoemd waaraan we samen met betrokken partijen in 2018 willen werken om invulling te 

geven aan de ambite.

Rol gemeente
In nauwe samenwerking met de partners in de binnenstad, zoals BIZ Binnenstad en Stichting 
Citymanagement, vervult de gemeente - van uit kennis en overzicht - een regisserende rol in de binnenstad. 

Naast de samenwerking met deze partijen is een hechte samenwerking op het gebied van 
accountmanagement en business to business marketing (B2B) met het Designer Outlet Roermond (DOR) van 
groot belang bij de realisatie van dit plan.

Hoewel de invulling van locaties en concepten primair aan de markt is, kan een proactieve opstelling van de 
gemeente, op basis van een heldere visie, de gewenste ruimtelijk-economisch invulling stimuleren. Zo kunnen 

gewenste functies aangetrokken worden en kiezen beleggers bij herontwikkeling niet alleen voor zekerheid,
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zoals invullingen met hotels en woningen. Bij pand of locatie mogelijkheden gaat het niet alleen om de actueel 

beschikbare vierkante meters, maar ook om de concept-ontwikkeling en toekomstige invulling van de 
strategische plekken in de binnenstad op de korte, middellange en lange termijn. Andere steden als Den Haag 
en Eindhoven bewijzen dat een proactieve aanpak loont. Het werken met een heldere visie, die door alle 
partijen wordt gedeeld en uitgedragen, helpt bij de positionering van de binnenstad. Dit leidt tot meer 

bezoekers (nationaal/internationaal) en meer banen.

Kernwinkelgebied
In het door de raad in april 2015 vastgestelde ruimtelijk detailhandelsbeleid is vastgelegd dat de gemeente in 

zet op een compact, compleet en comfortabel winkelcentrum. Om dit te realiseren is opgenomen het 

kernwinkelgebied te evalueren. Ook in het plan Vitale Stad wordt gewezen op het belang van een compact 

kernwinkelgebied met goede, aantrekkelijke looproutes voor consumenten. Dit stimuleert de beleving van de 

consument en heeft een positieve invloed op de waardering van de binnenstad, verblijfsduur en 

herhaalbezoek.

Op basis van het aantal passanten, het lopen van een 'achtje’ en de primaire functie winkelen, is het nieuwe 

kernwinkelgebied bepaald: Hamstraat, Munsterplein, Steenweg, Varkensmarkt, Markt, Markstraat, Neerstraat, 

Brugstraat, Bergstraat, Paredisstraat, Schoenmakerstraat, Kloosterwandplein, Kloosterwandstraat & Graaf 

Gerardstraat.

Naast een compact kernwinkelgebied, heeft de binnenstad ook aanloop- of balansstraten met een diversiteit 

aan functies en concepten nodig om goed te functioneren en elkaar aan te vullen. Dit zijn de straten waar de 

bezoekers de stad binnen komen en/of aansluiten op het kernwinkelgebied.

Identiteit
Voor bezoekers, maar ook voor investeerders en ondernemers, is het belangrijk om de routing en oriëntatie in 

de binnenstad te versterken. Naast het bepalen van een duidelijk kernwinkelgebied, is de opgave om de 
diverse winkelstraten te omschrijven en verder te versterken. Dit kan door het toekennen van functies, maar 

bijvoorbeeld ook dooreen samenhangende aanpak in buitenruimte en verkeer. Voor het kernwinkelgebied is 

per straat deze identiteit in enkele kernwaarden aangegeven. Samen met de ondernemers en eigenaren 

werken we aan het versterken van deze identiteit.

Multifunctionaliteit en strategische locaties

Naast winkelen zijn andere functies steeds belangrijker geworden als bezoekreden voor een grote diversiteit 
aan bezoekers. Denk aan het versterken van het culturele aanbod, leisure formules, onderscheidende 

retailformules en verrassende blurringconcepten.

Voor een levendige en toekomstbestendige stad is het essentieel dat daarnaast ook de woonfunctie in de 

binnenstad wordt versterkt.

In de Roermondse binnenstad zijn een aantal strategische locaties te benoemen die van belang zijn voor de 
toekomstbestendigheid van de stad. Denk aan het voormalige V&D pand of panden met een historische 

waarde zoals de synagoge of het geboortehuis van Cuypers. Indien deze panden leeg komen te staan of zich 

kansen voor ontwikkeling voordoen wil de gemeente meedenken over gewenste invullingen die de binnenstad 
als geheel kunnen versterken. De acquisiteur die samen met de gemeente aan de slag gaat, neemt in de B2B 

marketing de mogelijkheden voor deze panden nadrukkelijk mee.

B2B marketing
Naast het faciliteren en kaders scheppen voor een vitale stad, wil de gemeente ook een proactieve rol met 

betrekking tot B2B marketing. Hoewel het in feite aan de markt zelf is, ziet de gemeente vanuit haar ambitie als 

bovenregionale koopstad, het als haar taak om de binnenstad van Roermond als één geheel te promoten en
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als vestigingsplaats onder de aandacht van professionele partijen te brengen. Deze marketing en acquisitie 

inspanningen richten zich primair op onderscheidende winkel & horecaformules/ondernemers, 

investeerders/beleggers & intermediairs.

In het actieplan zijn de aanvullende condities voor de B2B marketing opgenomen. De acties voor de B2B 

marketing voor de periode van één jaar bestaan uit:
• Actieve profilering op de retailvastgoedmarkt;

• Benaderen internationale makelaarskantoren;

• Gerichte marketing (zoals publicaties in vakbladen)

• Inzetten van ambassadeurs (lokale netwerken van makelaars en eigenaren promoten de stad)

• Roermond als innovatieve Retailstad (ism het Retail Innovation Centre)

Gewenst resultaat
Met de bovengenoemde aanpak, in combinatie met onder andere de stimuleringsregelingen die vanuit het 

programma Vitale Stad worden opgezet, pakt de gemeente samen met onze partners de leegstand aan en 

draagt dit actieplan bij aan een toekomstbestendige binnenstad, waar mensen graag willen zijn en ontmoeten. 

De B2B marketing heeft als doel het aantrekken van een 15 tot 20 tal ‘nieuwkomers’ in een periode van 12 

maanden. Hierbij hebben de Hamstraat en het pand waar de voormalige V&D onderdeel van uitmaakte, de 

hoogste prioriteit.

Risicoparagraaf:
Het blijft mogelijk dat ook na de bovengenoemde inspanningen nieuwe formules of concepten zich niet 

vestigen in de Roermondse binnenstad. Bijvoorbeeld omdat partijen toch niet geïnteresseerd zijn in Roermond 

als geheel (te klein verzorgingsgebied) of partijen niet tot overeenstemming komen met de vastgoedeigenaren.

Toelichting op de middelen:
De kosten voor de B2B marketing zijn afkomstig uit project 1a) vermindering commerciële leegstand 

binnenstad, onderdeel van het plan Vitale Stad. Voor dit project is in de begroting Vitale Stad in totaal € 0,1 mln 

opgenomen.

Communicatieparagraaf:
De B2B marketing bestaat grotendeels uit communicatie en maakt in die zin continu onderdeel uit van het 

project.
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I INLEIDING

In het in 2015 vastgestelde ruimtelijk detailhandelsbeleid is opgenomen dat voor een toekomstbestendige, vitale binnenstad, 
met nagenoeg geen leegstand het noodzakelijk is dat een aantal (scherpe) keuzes worden gemaakt. Een compact winkel
gebied, met sterke, onderscheidende winkelstraten biedt de binnenstad van Roermond de beste kansen voor de toekomst. 
Dit wordt ook onderstreept door ondernemers, eigenaren/ontwikkelaars/beleggers en intermediairs.

Samen met de Roermondse samenleving is door de gemeente de Toekomstvisie 2030 en in het verlengde hiervan ook de 
Economische visie opgesteld, In combinatie met de ambitie uit het ruimtelijk detailhandelsbeleid geven deze visies de kaders 
en richting voor onderhavig plan. En bouwen we verder aan de binnenstad als 'plek om te zijn' (van place to buy naar place 
to be & meet). Doelstelling van dit actieplan is te komen tot een compacte binnenstad met sterke onderscheidende winkel
straten en weinig leegstand. Hiervoor zijn in onderhavig plan een aantal strategische keuzes gemaakt en worden concrete 
acties benoemd die we het komende jaar samen met betrokken partijen willen uitvoeren.

AMBITIE UIT HET RUIMTELIJK DETAILHANDELSBELEID:
Roermond is toonaangevend op het gebied van detailhandel dankzij een sterke en evenwichtige detailhandelsstructuur die 
zorgt voor aantrekkingskracht en versterking van Roermond als bovenregionale koopstad.
Nu en in de toekomst blijft Roermond zich richten op een specifiek, onderscheidend en compleet aanbod voor een brede 
doelgroep, waarbij kwaliteit en vernieuwing voorop staan.

ECONOMISCHE VISIE
De gemeente zet naast versterking van de relatie met het Designer Outlet Roermond, in op het versterken van de centrum
functie van de binnenstad binnen de regio.
We houden vast aan een compacte binnenstad. Daarbinnen is er ook ruimte voor menging met niet-winkelfuncties als ho
reca, zakelijke dienstverlening, zorg, cultuur, onderwijs, werkgelegenheid aan huis en start-ups. De opgave is om de kwaliteit 
van de mooie historischp hinnenstari te verbinden aan deze stedelijke dynamiek en multifunctionaliteit. Zodoende versterken 
we de bezoek- en verblijfsfunctie en blijft de binnenstad een levendig en aantrekkelijk uithangbord voor Roermond.

TOEKOMSTVISIE 2030
In 2030 is de levendige historische binnenstad aan het water hét visitekaartje van Roermond. In de compacte binnenstad 
zorgt een diverse mix van winkels, horeca, cultuur, recreatie, onderwijs, bedrijvigheid, wonen en evenementen voor een le
vendig centrum. Het historische decor en de verbinding met het water dragen bij aan een unieke beleving. De mogelijkheden 
voor watersport en recreatie van de Maasplassen, het binnenstadtoerisme en het Designer Outlet Center versterken elkaar. 

Tevens is de binnenstad een plek om te wonen en werken, te leren en elkaar te ontmoeten.

ROL GEMEENTE

In nauwe samenwerking met de partners zoals BIZ Binnenstad en Stichting Citymanagement, vervult de gemeente - van 
uit kennis en overzicht - een regisserende rol in de binnenstad. Naast de samenwerking met deze partijen in de binnenstad 
is een hechte samenwerking op het gebied van accountmanagement en business to business marketing (B2B) met het 
Designer Outlet Roermond (DOR) van groot belang bij de realisatie van dit plan.

Hoewel de invulling van locaties en concepten primair aan de markt is, kan een proactieve opstelling van de gemeente, op 
basis van een heldere visie, de gewenste ruimtelijk-economisch invulling stimuleren. Zo kunnen gewenste functies aange
trokken worden en kiezen beleggers bij herontwikkeling niet alleen voor zekerheid; zoals invullingen met hotels en woningen. 
Andere steden als Den Haag en Eindhoven bewijzen dat een proactieve aanpak loont. Het werken met een heldere visie, die 
door alle partijen wordt gedeeld en uitgedragen, helpt bij de positionering van de binnenstad. Dit leidt tot meer bezoekers 
(nationaal/internationaal) en meer banen (ook laaggeschoold).
Bij pand of locatie mogelijkheden gaat het niet alleen om de actueel beschikbare vierkante meters, maar ook om de con- 
cept-ontwikkelingen en toekomstige invulling van de strategische plekken,
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2 KERN WINKELGEBIED

In het door de gemeenteraad in april 2015 vastgestelde ruimtelijk detailhandelsbeleid is vastgelegd dat de gemeente in zet 
op een compact compleet en comfortabel winkelcentrum. Om dit te realiseren is het noodzakelijk het kernwinkelgebied te 
evalueren. Ook in het plan Vitale Stad wordt gewezen op het belang van een compact kernwinkelgebied met goede, aan
trekkelijke looproutes voor consumenten. Dit stimuleert de beleving van de consument en heeft een positieve invloed op de 
waardering van de binnenstad, verblijfsduur en herhaalbezoek.

Een heldere keuze voor een compact kernwinkelgebied geeft duidelijkheid voor zowel partijen binnen als buiten het gebied, 
De straten binnen het kernwinkelgebied blijven primair gericht op winkelen, Het veranderen van een winkelfunctie binnen dit 
gebied is dan ook alleen mogelijk als aantoonbaar is dat de nieuwe functie een positieve bijdrage levert aan het versterken 
van het recreatief winkelen. Deze primaire functie is omschreven in het ruimtelijk detailhandelsbeleid. Daarnaast zal ook de 
openbare ruimte in overeenstemming zijn met deze functie van de straten.
Belangrijk bij het bepalen van het nieuwe kernwinkelgebied, is het 'achtje' en de looproute van en naar het DOR, De straten 
& pleinen die hiervan onderdeel uitmaken zijn van groot belang voor de vitaliteit/doorbloeding van de binnenstad. Een 
aanvullend criterium bij het prioriteren van straten is de aanwezigheid van voldoende kritische massa bij winkel- en horeca 
aanbod, uitstraling & potentie. In figuur 1 is een overzicht van de passanten die gemiddeld genomen in één week de binnen
stad bezoeken gegeven,

GEMIDDELD DRUKTEBEELD
BEZOEKERS PER WEEK TUSSEN OKTOBER 2016 EN OKTOBER 2017

Figuur 1: overzicht aantal passanten die gemiddeld genomen in één week de binnenstad bezueken.

INTENSITEIT 
PASSANTEN PER 
WEGSEGMENT

— 10.000 tot 20.000 
*— 20.000 tot 40.000 
• 40.000 tot 60.000 
mm 60.000 tot 80.000 
W meer dan 80.000

LEGENDA
BOUWBLOKKEN

Bouwblokken
Oriëntatiepunten
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Op basis van het aantal passanten, het lopen van een 'achtje' en de primaire functie winkelen, is het nieuwe kernwinkelge- 
bied bepaald: Hamstraat, Munsterplein, Steenweg, Varkensmarkt, Markt, Markstraat, Neerstraat, Brugstraat, Bergstraat, Pare
etisstraat, Schoenmakerstraat, Kloosterwandplein, Kloosterwandstraat & Graaf Gerardstraat.

MARKT

1 VARKENSMARKT

MARKTSTRAAT] iOHOENMAKERSSTRAATl

BERGSTRAAT \——ABRUGSTRAAT

IsteenwegI

NEERSTRAAT

| MUNSTERPLEIN
IhamstraatII------ -L------

PAREDISSTRAAT

GRAAF QERARDS1RAAÏ1

IkloosterwandstraatI

Figuur 2: Overzicht kernwinkelgebied

Dit betekent echter niet dat er bij dit plan geen aandacht is voor de 'aanloop- of balansstraten' in de binnenstad. Dit zijn de 
straten waar bezoekers de stad binnen komen en/of aansluiten op het kernwinkelgebied. Deze straten hebben volop moge
lijkheden en zijn van groot belang voor de eigen 'Roermondse' uitstraling. In deze straten zien we een ontwikkeling dat zich 
hier, naast retail ook andere functies en concepten willen vestigen. Door verruimde bestemmingsmogelijkheden en vaak 
lagere winkelhuren bieden de aanloop- of balansstraten veel kansen voor innovatieve 'blurring'/mengconcepten, starters, 
combinaties van werken/wonen, ambachten, etc, De binnenstad heeft zowel een compact kernwinkelgebied als ook aan
loop- of balansstraten met een diversiteit aan functies en concepten nodig om goed te functioneren en elkaar aan te vullen,
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3 IDENTITEIT EN SFEREN

Voor bezoekers, maar ook voor investeerders en ondernemers, is het belangrijk om de routing en oriëntatie in de bin
nenstad te versterken. Naast het bepalen van een duidelijk kernwinkelgebied, is de opgave om identiteit van de diverse 
winkelstraten te omschrijven en verder te versterken, Dit kan door het toekennen van functies, maar bijvoorbeeld ook door 
een samenhangende aanpak in buitenruimte en verkeer.

Voor het kernwinkelgebied is per straat deze identiteit in enkele kernwaarden aangegeven. Samen met de ondernemers en 
eigenaren willen we de komende periode verder werken aan het versterken van deze identiteit.

Hamstraat:
Chique & Levendig
De Hamstraat is een van de oudste en chicste winkelstraten van Roermond. Het is de entree van de stad voor bezoekers 
vanuit het Centraal Station. Genoeg traffic dus, wat helemaal past bij het levendige karakter van de straat. Statige monu
mentale gevels van gerenommeerde zaken wisselen af met een gevarieerd aanbod laagdrempelige kleding- en bood- 
schappenwinkels. Dit in combinatie met de toeristische bezienswaardigheden: het geboortehuis van Architect Cuypers en 
de synagoge geven deze straat een chique en levendig karakter.

Munsterplein - Steenweg - Varkensmarkt:
Fashion hotspot
Dit gebied is dankzij de aanwezigheid van veel grote internationale merken de fashion hotspot van Roermond, De aanwe
zige ketens zorgen voor een breed aanbod en voor een (boven)regionaal bereik. Het betreft de A-locatie van Roermond, 
waar zich met name de grotere winkelunits bevinden. Deze straten bieden volop mogelijkheden voor nieuwe winkelfor
mules en concepten. De hoofdwinkelstraat in combinatie met het Munsterplein en haar karakteristieke kiosk kenmerken dit 
gebied.

Schoen ma kerstraat:
De plek uoor de specialist
Bijzondere winkels met hoogwaardiqe, specialistische collecties van muziek, lifestyle en kleding tnt speelgoed en vleespro
ducten. In combinatie met kleine units in historische gebouwen geven de straat een authentiek karakter waar je de aan
dacht van de specialist voelt.

Neerstraat - Bergstraat - Brugstraat - Marktstraat - Paradisstraat - Roerpassage: 
ANDERS DAN ANDERS
Experimentele mode, blurring concepten en local heroes maken dit gebied geliefd bij iedereen die op zoek is naar de 
nieuwste trends op het gebied van mode, lifestyle en design. Hippe zaken waarin winkelen, eten en drinken worden 
gecombineerd, dragen bij aan het imago: trendsetting, zelfverzekerd en lekker eigenwijs. De ligging van dit gebied is bij
zonder aantrekkelijk en zorgt voor veel bezoekers.

Kloosterwandplein - Kloosterwandstraat - Graaf Gerardstraat:
Centraal, nuttig en...
Een gevarieerd en functioneel winkelaanbod, met hierin centraal de HEMA. Een ruim opgezet gedeelte van de binnenstad 
waar speciaalzaken, bakker, verswinkels, horeca en dienstverlening elkaar afwisselen,
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4 VERSTERKEN VAN DE BINNENSTAD DOOR 
MULTIFUNCTIONALITEIT

Zoals al eerder benoemd willen we samen met de partners in de stad toewerken naar een binnenstad om te zijn en te ver
blijven (van 'place to buy naar place to be & meet), Naast winkelen zijn andere functies steeds belangrijker geworden als
bezoekreden voor een grote diversiteit aan bezoekers. Belangrijk hierin is de rol van het toerisme, waarbij het aanbod op
diverse onderdelen versterkt zou moeten worden, De doelgroep komend voor het recreatief winkelen wordt verder gefacili- 

teerd, Op termijn denken wij aan het versterken van:

-► Aanbod van cultuur

-► Leisure formules en vrijetijdsvoorzieningen

♦ Onderscheidende retailformules, gericht op regionaal en bovenregionaal publiek 

Verrassende blurring concepten

Dit alles in samenhang met de openbare ruimte, functies van pleinen en historische uitstraling van gevels en panden, 
bereikbaarheid en parkeervoorzieningen, bewegwijzering en toeristische informatievoorziening maar ook de keuze voor 
evenementen in de binnenstad,

Voor een levendige en toekomstbestendige stad is het essentieel dat naast de hierboven geschetste functies ook de woon
functie in de binnenstad wordt versterkt. Conform het plan Vitale Stad, worden momenteel enkele stimuleringsregelingen 
uitgewerkt waarin transformatie van commercieel vastgoed gelegen in de binnenstad maar buiten het kernwinkelgebied 
naar andere functies wordt gestimuleerd. Hier behoort nadrukkelijk ook wonen toe,

STRATEGISCHE LOCATIES

Naast het versterken van het multifunctionele karakter van de binnenstad, is het van belang om een aantal sleutellocaties 
te benoemen. Een eerste voorzet is gegeven in tabel 1 en figuur 3. Deze lijst is een dynamische: er kunnen zowel locaties 
toe- als afgevoerd worden. Deze locaties zijn van belang voor de binnenstad omdat zij een toegevoegde waarde kunnen 
vervullen bij hettoekomstbestendig maken van ons kernwinkelgebied, Het zijn locaties gelegen op strategische plekken die 
met een bepaalde invulling of functie een toegevoegde waarde hebben voor de Roermondse binnenstad en van belang zijn 
voor de doorbloeding van een stad (bezoekersstromen), Denk bij de invulling van deze objecten/locaties aan bijvoorbeeld 
een kruisbestuiving tussen cultuur en economie, meer blurringconcepten en het brengen van verrassing en beleving in de 
stad. Ook kunnen met een juiste invulling objecten (weer) toegankelijk worden voor bezoekers en bewoners. In sommige 
gevallen staat op dit moment een pand leeg en moet een invulling worden gezocht. Denk aan het voormalige V&D pand 
of geboortehuis van Cuypers. Of is het waard samen met de eigenaren de historische waarde van het pand te vergroten of 
samen te kijken naar een functieverandering als versterking voor de binnenstad. Het is goed om als gemeente na te denken 
over de gewenste toekomstige situatie. Door gebruik te maken van onderstaande instrumenten kan in meer of mindere mate 
ook vanuit de gemeente richting worden bepaald aan de invulling van (strategische) panden in de binnenstad.

In te zetten instrumenten:

-► ruimtelijk beleid/regelgeving
volgen van actuele ontwikkelingen/mogelijkheden en agenderen daarvan (intern en bij derden)

-► invulling door gemeente zelf
mee investeren initiatief derden, bijvoorbeeld door het onderbrengen van functies, bijdrage aan 

opknappen/herstel, meedenken over programmering
-► pro-actieve houding richting mogelijke kandidaten en pro-actief panden onder de aandacht brengen
-► pro-actieve houding richting eigenaren voor alternatieve aanwending (laten zien van de mogelijkheden

voor een pand)
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MARKT

Marktstraat
straal

BERGSTRAAT k

MUNSTERPLEIN
; HAMSTRAAT

I GRAAF GERARD STRAAT I

[KLOOSTERWANDSTRAAT

STRAATNAAM HUISNUMMER TOEVOEGING OMSCHRIJVING KORTE TERMIJN MIDDEL TERMIJN

Hamstraat 7 a oude Bioscoop X

Hamstraat 20 b Geboortehuis Cuijpers X

Hamstraat 20 Synagoge X

Abdijhof 1 Pastorie X

Munsterplein 9 V&D Locatie X

Munsterplein 8 Blokker X

Steenweg 34 H&M X

Pared isstraat 10 Bisschopshuis X

Markt 31 Stadhuis X

Neerstraat 11 Bibliotheek X

Neerstraat 15 Hubo X

Neerstraat 33 Huis Steenen Trappen X

Brugstraat 7 Gotisch tiuis X

TaDe; 1: Overzicht strategiscne ocates korte (b nnen 2 ;aar) en middellange termijn (tussen 2 en ^ ;aar
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BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B) MARKETING

Naast het faciliteren en kaders scheppen voor een vitale stad, wil de gemeente ook een proactieve rol met betrekking tot 
B2B marketing, Hoewel het in feite aan de markt zelf is, ziet de gemeente vanuit haar ambitie als bovenregionale koopstad, 
het als haar taak om de binnenstad van Roermond als één geheel te promoten en als vestigingsplaats onder de aandacht 
van professionele partijen te brengen, Deze marketing en acquisitie inspanningen richten zich primair op onderscheidende 
winkel & horecaformules/ondernemers, investeerders/beleggers & intermediairs.

AANVULLENDE CONDITIES
Voor een succesvolle, effectieve B2B marketing aanpak voor de binnenstad van Roermond gelden naast de duidelijke 
strategische afwegingen in voorgaande hoofdstukken de volgende aanvullende condities:
"► POSITIONERING VAN BINNENSTAD IN SAMENHANG MET DOR

Deze positionering is van groot belang bij benadering van professionele partijen: hierdoor kan vestigingsinteresse 
worden gewekt bij nationale en internationale spelers die Roermond nu te klein achten (op basis van aantal 
inwoners). Positionering in samenhang met het DOR levert immers een veel groter verzorgingsgebied op waarbij 
kapitaalkrachtige consumenten worden aangesproken,
DUIDELIJKE PROFILERING VAN WINKELSTRATEN EN PLEINEN; BENADRUKKEN EIGEN KARAKTER/SFEER

Het benadrukken van eigen/sfeer karakter, profiel & positionering van winkelstraten en pleinen is van groot belang 
voor succesvolle, benadering van vestigingskandidaten, De identiteit van de straten zoals aangegeven in hoofdstuk 
4 wordt hiervoor gebruikt. Deze duidelijke profilering en daaraan gekoppelde (gewenste) branchering draagt bij 
aan een effectieve en gerichte benadering van vestigingskandidaten.
ROERMOND ALS COMPLETE STAD EN ALS CITYTRIP BESTEMMING

Voor de B2B marketing is het nodig Roermond ook als geheel te positioneren. De mogelijkheden op het 
gebied van watertoerisme, groen, cultuur en historische setting zijn hierin van belang. Samen met het aanbod aan 
overnachtingsmogelijkheden dat divers en van hoog niveau is. Hierdoor is Roermond en haar omgeving een 
aantrekkelijke uitvalsbasis om te verblijven ook voor meer dan één dag.
GOEDE AANSLUITING OP CONSUMENTENMARKETING

De effectiviteit van B2B marketing valt of staat bij een goede aansluiting op de consumentenmarketing en vice 
versa, met name waar het gaat om de samenhang met het DOR en eigen karakter/sfeer van winkelstraten en 
pleinen van het kernwinkelgebied.
BESCHIKBAAR HEBBEN VAN ACTUELE FACTS & FIGURES

Het gaat hierbij om geredigeerde, makkelijk toegankelijke data zoals bandbreedtes winkelhuren, gegevens bezoeker 
(herkomst, duur, type consument) en druktebeeld/passantenstroom etc.

-► COÖRDINATIE EN SAMENWERKING PARTNERS

Een goede coördinatie, afstemming en samenwerking met betrokken partners is benodigd voor een goed 
werkende marketing. Het gaat hierbij vooral om projectmanagement, acquisitie en samenwerking met het team 
binnenstad, stichting Citymanagement, BIZ Binnenstad en VVV Midden-Llmburg, inclusief ondernemers en 
eigenaren van betrokken winkelstraten, Hierbij is ook de afstemming met het management van het DOR van 
belang.

ACTIES
Over de hierboven benoemde aanvullende condities zijn in de afgelopen maanden al goede afspraken gemaakt en is de be
nodigde informatie voorhanden. Op deze wijze kan succesvol en snel de B2B marketing worden opgepakt. Vanaf december 
2017 willen wij onder aanvoering van een externe acquisiteur, samen met hierboven genoemde partners, de vestigingsmoge- 
lijkheden in de binnenstad van Roermond op intensieve wijze onder de aandacht brengen bij een brede groep van retailers, 
investeerders en intermediairs, Onderdelen die opgepakt worden zijn:
-► ACTIEVE PROFILERING OP DE RETAILVASTGOEDMARKT

Een goede feitelijke informatievoorziening en uitwisseling van kennis speelt daarbij een belangrijke rol. Hierbij 
wordt gewerkt met een aantrekkelijk vormgegeven dataset die partijen op een professionele, toegankelijke wijze 
inzicht geeft in de mogelijkheden die de binnenstad van Roermond biedt en hen van relevante informatie over 
winkelstraten en pleinen voorziet.

BENADEREN INTERNATIONALE MAKELAARSKANTOREN
In de komende maanden zullen de retailteams van internationale makelaarskantoren worden uitgenodigd om 
kennis te maken met de mogelijkheden die de binnenstad van Roermond biedt. Hierbij wordt vooral gekeken naar 
mogelijkheden voor onderscheidende internationaal georiënteerde retail en horecabedrijven. Deze intermediairs 
hebben Roermond onvoldoende op het netvlies en kennen de mogelijkheden van de binnenstad vaak 
nnvnlrinpndp nf nipt
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-► GERICHTE MARKETING

De propositie van Roermond zal ook middels publicaties in vakbladen, platformactiviteiten (o.m, deelname 
congressen en retailbeurzen) en gerichte pr acties onder de aandacht worden gebracht. In dat kader worden 
diverse presentaties gegeven en een aantal relatie evenementen georganiseerd.

AMBASSADEURS
Lokale netwerken van makelaars, grotere eigenaren/beleggers en onderscheidende ondernemers/local heroes 
zullen hierbij als ambassadeurs worden ingezet. Met als inzet dat ook deze partijen Roermond op eenzelfde manier 

positioneren en verkopen.

INNOVATIEVE RETAILSTAD
Bij de B2B marketing wordt de aanwezigheid van het Retail Innovatie Centrum (RIC) meegenomen. Haar activiteiten 
dragen volop bij aan het profiel van Roermond als innovatieve winkelstad,

TE BENADEREN RETAIL EN HORECAFORMULES
Retail & horeca formules die passen bij het profiel van de binnenstad van Roermond (winkelstraten & pleinen winkelkern) 
worden benaderd waarbij de kwaliteit van Roermond als vestigingsstad centraal staat. Bij geïnteresseerde retailers worden 
concrete vestigingsmogelijkheden onder de aandacht gebracht, Er is geen sprake van directe betrokkenheid bij de feitelijke 

transactie, dit is en blijft een zaak tussen retailer, belegger/eigenaar en makelaar.

De gemeentelijke rol bij vastgoedontwikkeling richt zich op het informele voortraject tot uiteindelijke realisatie en het verbin
den van partijen (exploitanten en beleggers). Waarbij nadrukkelijk wordt aangegeven dat de uiteindelijke verantwoordelijk
heid altijd bij de marktpartijen ligt. De gemeente zet in op het investeren in netwerken, contacten en informatievoorziening. 
Hierbij zijn het gedeeld belang, het eenduidig uitdragen van de ambitie van Roermond als ook het doorverwijzen van part
ners van belang. Faciliteert en stimuleert de vastgoedeigenaren om te komen tot strategische locatie ontwikkelingen en waar 

nodig transformatie, Uitgangspunt hierbij is een sluitende exploitatie,

Bij de benadering retail & horeca formules wordt gewerkt met een dynamische lijst van onderscheidende formules die nog 
niet in Roermond gevestigd zijn. Op dit moment vervult de binnenstad een bovenregionale functie. Om dit te blijven en 
meer nog te versterken is regionaal onderscheidend een minimale vereiste voor opname. Ook wordt gekeken naar uniciteit 
en trends en naar formules die bijdragen aan de overall branchering van straat en binnenstad. Hierbij is de profilering van 
de winkelstraten en pleinen een belangrijk uitgangspunt. Naast het huidige functioneren wordt het toekomstperspectief en 
ambitie voor de binnenstad en winkelstraten geschetst. Dit en het wenkend perspectief waar partijen in moeten kunnen 
geloven. Bij de benadering van kandidaten wordt dan ook nadrukkelijk gekeken bij welk profiel van de winkelstraten de 

betreffende formule het beste past.

(INTER)NATIONALE ONDERSCHEIDENDE FORMULES
Het aantal internationale toetreders tot de Nederlandse markt is de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen, Daarnaast 
maakten ook een aantal nationaal opererende formules een flinke groei door. Eerst waren de grote steden aan 
de beurt maar nu wordt door een aantal van deze formules ook nadrukkelijk naar vestigingsmogelijkheden in 
middelgrote steden gekeken. Schaalgrootte, pandkwaliteit en druktebeeld zijn vaak bepalend bij vestiging.

REGIONALE 'LOCAL HEROES'
Ook regionale succesvolle zelfstandigen worden gekoesterd. Zij kennen de markt, zorgen voor de couleur locale en 

grijpen kansen op onverwachte plekken.

POP-UP STORES
Steeds vaker wordt (frictie)leegstand benut voor tijdelijke vestigers die met weinig middelen een aantrekkelijk 
concept neerzetten dat locatie en daarmee de straat op de kaart zet. Dit zorgt met name voor aandacht en publiciteit 

en dus ook voetstappen in balans-/aanloopstraten.
"► INNOVATIEVE HORECA- EN MENGFORMULES

Naast benadering van retailers worden ook aansprekende, onderscheidende horecaformules benaderd. Het gaat 
hierbij om vernieuwende concepten en zogenaamde mengformules, een mix van horeca en retail, die inspelen op 

beleving.
Ook wordt gekeken dat in de positionering van de binnenstad, de mogelijkheden voor meerdaags toerisme worden 

aangegeven.

GEWENST RESULTAAT
Met de bovengenoemde aanpak, in combinatie met onder andere de stimuleringsregelingen die vanuit het programma 
Vitale Stad op dit moment worden opgezet, pakt de gemeente samen met de partners de leegstand aan en draagt dit 
actieplan bij aan een toekomstbestendige binnenstad, waar mensen graag willen zijn en ontmoeten. De B2B marketing 
heeft als doel het aantrekken van een 15 tot 20 tal 'nieuwkomers' in een periode van 12 maanden. Hierbij hebben de 
Hamslraal en het pand waar onder andere de voormalige V&D onderdeel van uitmaakte, de hoogste prioriteit.
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DateJaar dagMaand avgduratii Min
1-01-16 2016 Vrijdag 1 2.262 38
2-01-16 2016 Zaterdag 1 2.315 39
3-01-16 2016 Zondag 1 2.301 38
4-01-16 2016 Maandag 1 1.859 31
5-01-16 2016 Dinsdag 1 1.784 30
6-01-16 2016 Woensdag 1 2.022 34
7-01-16 2016 Donderdag 1 2.002 33
8-01-16 2016 Vrijdag 1 2.120 35
9-01-16 2016 Zaterdag 1 2.389 40

10-01-16 2016 Zondag 1 2.484 41
11-01-16 2016 Maandag 1 1.818 30
12-01-16 2016 Dinsdag 1 1.852 31
13-01-16 2016 Woensdag 1 2.007 33
14-01-16 2016 Donderdag 1 1.926 32
15-01-16 2016 Vrijdag 1 2.012 34
16-01-16 2016 Zaterdag 1 2.331 39
17-01-16 2016 Zondag 1 2.254 38
18-01-16 2016 Maandag 1 1.758 29
19-01-16 2016 Dinsdag 1 1.759 29
20-01-16 2016 Woensdag 1 1.935 32
21-01-16 2016 Donderdag 1 2.015 34
22-01-16 2016 Vrijdag 1 2.103 35
23-01-16 2016 Zaterdag 1 2.083 35
24-01-16 2016 Zondag 1 2.606 43
25-01-16 2016 Maandag 1 1 992 33
26-01-16 2016 Dinsdag 1 1 993 33
27-01-16 2016 Woensdag 1 2.157 36
28-01-16 2016 Donderdag 1 2.234 37
29-01-16 2016 Vrijdag 1 2.158 36
30-01-16 2016 Zaterdag 1 2.380 40
31-01-16 2016 Zondag 1 2.047 34

1-02-16 2016 Maandag 2 1.886 31
2-02-16 2016 Dinsdag 2 1.842 31
3-02-16 2016 Woensdag 2 2.153 36
4-02-16 2016 Donderdag 2 2.525 42
5-02-16 2016 Vrijdag 2 4.725 79
6-02-16 2016 Zaterdag 2 4.083 68
7-02-16 2016 Zondag 2 3.074 51
8-02-16 2016 Maandag 2 3.061 51
9-02-16 2016 Dinsdag 2 2.734 46

10-02-16 2016 Woensdag 2 2.218 37
11-02-16 2016 Donderdag 2 2 091 35
12-02-16 2016 Vrijdag 2 2.169 36
13-02-16 2016 Zaterdag 2 2.114 35
14-02-16 2016 Zondag 2 2.083 35
15-02-16 2016 Maandag 2 1.758 29
16-02-16 2016 Dinsdag 2 1.794 30
17-02-16 2016 Woensdag 2 1 977 33
18-02-16 2016 Donderdag 2 1.983 33
19-02-16 2016 Vrijdag 2 1.984 33
20-02-16 2016 Zaterdag 2 2.325 39
21-02-16 2016 Zondag 2 2.120 35
22-02-16 2016 Maandag 2 1.815 30
23-02-16 2016 Dinsdag 2 1.868 31
24-02-16 2016 Woensdag 2 2.002 33
25-02-16 2016 Donderdag 2 1.958 33
26-02-16 2016 Vrijdag 2 2.121 35
27-02-16 2016 Zaterdag 2 2.277 38

Gemiddelde verblijfsduur (min) resultaatverplichting: 
5% stijging tov 20162016 2017 2018 (tot sep)

38,4 38,9 39,7 40,3

stijging 1,50% 3,50%



28-02-16 2016 Zondag 2 2.075 35
29-02-16 2016 Maandag 2 1.846 31

1-03-16 2016 Dinsdag 3 1.799 30
2-03-16 2016 Woensdag 3 1.960 33
3-03-16 2016 Donderdag 3 2.030 34
4-03-16 2016 Vrijdag 3 2.067 34
5-03-16 2016 Zaterdag 3 2.242 37
6-03-16 2016 Zondag 3 2.154 36
7-03-16 2016 Maandag 3 1 835 31
8-03-16 2016 Dinsdag 3 1,889 31
9-03-16 2016 Woensdag 3 1 924 32

10-03-16 2016 Donderdag 3 2.145 36
11-03-16 2016 Vrijdag 3 2.116 35
12-03-16 2016 Zaterdag 3 2.323 39
13-03-16 2016 Zondag 3 2.237 37
14-03-16 2016 Maandag 3 1.951 33
15-03-16 2016 Dinsdag 3 1.844 31
16-03-16 2016 Woensdag 3 2.040 34
17-03-16 2016 Donderdag 3 2.046 34
18-03-16 2016 Vrijdag 3 1 961 33
19-03-16 2016 Zaterdag 3 2.302 38
20-03-16 2016 Zondag 3 2.001 33
21-03-16 2016 Maandag 3 1.815 30
22-03-16 2016 Dinsdag 3 1.976 33
23-03-16 2016 Woensdag 3 2.113 35
24-03-16 2016 Donderdag 3 2.136 36
25-03-16 2016 Vrijdag 3 2.254 38
26-03-16 2016 Zaterdag 3 2.471 41
27-03-16 2016 Zondag 3 1.985 33
28-03-16 2016 Maandag 3 2.170 36
29-03-16 2016 Dinsdag 3 2.129 35
30-03-16 2016 Woensdag 3 2.066 34
31-03-16 2016 Donderdag 3 2.106 35

1-04-16 2016 Vrijdag 4 2.322 39
2-04-16 2016 Zaterdag 4 2.578 43
3-04-16 2016 Zondag 4 2.627 44
4-04-16 2016 Maandag 4 2.146 36
5-04-16 2016 Dinsdag 4 2.132 36
6-04-16 2016 Woensdag 4 2.156 36
7-04-16 2016 Donderdag 4 2.306 38
8-04-16 2016 Vrijdag 4 2.435 41
9-04-16 2016 Zaterdag 4 2.623 44

10-04-16 2016 Zondag 4 2.480 41
11-04-16 2016 Maandag 4 2.287 38
12-04-16 2016 Dinsdag 4 2.137 36
13-04-16 2016 Woensdag 4 1.992 33
14-04-16 2016 Donderdag 4 2.661 44
15-04-16 2016 Vrijdag 4 2.496 42
16-04-16 2016 Zaterdag 4 2.405 40
17-04-16 2016 Zondag 4 1.972 33
18-04-16 2016 Maandag 4 2.026 34
19-04-16 2016 Dinsdag 4 2.191 37
20-04-16 2016 Woensdag 4 2.237 37
21-04-16 2016 Donderdag 4 2.640 44
22-04-16 2016 Vrijdag 4 2.518 42
23-04-16 2016 Zaterdag 4 2.118 35

24-04-16 2016 7nnrtag 4 2.317 39
25-04-16 2016 Maandag 4 2.046 34
26-04-16 2016 Dinsdag 4 2.236 37



27-04-16 2016 Woensdag 4 2.457 41
28-04-16 2016 Donderdag 4 2.034 34
29-04-16 2016 Vrijdag 4 2.505 42
30-04-16 2016 Zaterdag 4 2.236 37

1-05-16 2016 Zondag 5 2.336 39
2-05-16 2016 Maandag 5 2.471 41
3-05-16 2016 Dinsdag 5 2.455 41
4-05-16 2016 Woensdag 5 2.225 37
5-05-16 2016 Donderdag 5 2.951 49
6-05-16 2016 Vrijdag 5 2.244 37
7-05-16 2016 Zaterdag 5 2.703 45
8-05-16 2016 Zondag 5 2.246 37
9-05-16 2016 Maandag 5 2.229 37

10-05-16 2016 Dinsdag 5 2.205 37
11-05-16 2016 Woensdag 5 2.010 33
12-05-16 2016 Donderdag 5 2.527 42
13-05-16 2016 Vrijdag 5 2.603 43
14-05-16 2016 Zaterdag 5 2.438 41
15-05-16 2016 Zondag 5 2.095 35
16-05-16 2016 Maandag 5 2.112 35
17-05-16 2016 Dinsdag 5 2.115 35
18-05-16 2016 Woensdag 5 2.206 37
19-05-16 2016 Donderdag 5 2.462 41
20-05-16 2016 Vrijdag 5 3.063 51
21-05-16 2016 Zaterdag 5 2.517 42
22-05-16 2016 Zondag 5 3.100 52
23-05-16 2016 Maandag 5 2.670 44
24-05-16 2016 Dinsdag 5 2.656 44
25-05-16 2016 Woensdag 5 2.873 48
26-05-16 2016 Donderdag 5 2.690 45
27-05-16 2016 Vrijdag 5 2.532 42
28-05-16 2016 Zaterdag 5 2.629 44
29-05-16 2016 Zondag 5 2.272 38
30-05-16 2016 Maandag 5 1.980 33
31-05-16 2016 Dinsdag 5 2.235 37

1-06-16 2016 Woensdag 6 2.021 34
2-06-16 2016 Donderdag 6 2.391 40
3-06-16 2016 Vrijdag 6 2.516 42
4-06-16 2016 Zaterdag 6 2.524 42
5-06-16 2016 Zondag 6 2.545 42
6-06-16 2016 Maandag 6 2.436 41
7-06-16 2016 Dinsdag 6 2.089 35
8-06-16 2016 Woensdag 6 2.518 42
9-06-16 2016 Donderdag 6 2.546 42

10-06-16 2016 Vrijdag 6 2.529 42
11-06-16 2016 Zaterdag 6 2.555 43
12-06-16 2016 Zondag 6 2.162 36
13-06-16 2016 Maandag 6 2.059 34
14-06-16 2016 Dinsdag 6 2.056 34
15-06-16 2016 Woensdag 6 1 903 32
16-06-16 2016 Donderdag 6 1.918 32
17-06-16 2016 Vrijdag 6 2.698 45
18-06-16 2016 Zaterdag 6 2.589 43
19-06-16 2016 Zondag 6 1.989 33
20-06-16 2016 Maandag 6 2.013 34
21-06-16 2016 Dinsdag 6 2.300 38
22-06-16 2016 Woensdag 6 2.538 42
23-06-16 2016 Donderdag 6 2.568 43
24-06-16 2016 Vrijdag 6 2.598 43



25-06-16 2016 Zaterdag 6 2.421 40
26-06-16 2016 Zondag 6 2.205 37
27-06-16 2016 Maandag 6 2.281 38
28-06-16 2016 Dinsdag 6 2.317 39
29-06-16 2016 Woensdag 6 2.234 37
30-06-16 2016 Donderdag 6 2.545 42

1-07-16 2016 Vrijdag 7 2.463 41
2-07-16 2016 Zaterdag 7 2.420 40
3-07-16 2016 Zondag 7 2.341 39
4-07-16 2016 Maandag 7 2.271 38
5-07-16 2016 Dinsdag 7 2.205 37
6-07-16 2016 Woensdag 7 2.248 37
7-07-16 2016 Donderdag 7 2.371 40
8-07-16 2016 Vrijdag 7 2.777 46
9-07-16 2016 Zaterdag 7 2.722 45

10-07-16 2016 Zondag 7 2.412 40
11-07-16 2016 Maandag 7 2.357 39
12-07-16 2016 Dinsdag 7 2.311 39
13-07-16 2016 Woensdag 7 2.259 38
14-07-16 2016 Donderdag 7 2.402 40
15-07-16 2016 Vrijdag 7 2.600 43
16-07-16 2016 Zaterdag 7 2.623 44
17-07-16 2016 Zondag 7 2.487 41
18-07-16 2016 Maandag 7 2.425 40
19-07-16 2016 Dinsdag 7 2.436 41
20-07-16 2016 Woensdag 7 2.554 43
21-07-16 2016 Donderdag 7 2.526 42
22-07-16 2016 Vrijdag 7 2.748 46
23-07-16 2016 Zaterdag 7 2.705 45
24-07-16 2016 Zondag 7 2.598 43
25-07-16 2016 Maandag 7 2.467 41
26-07-16 2016 Dinsdag 7 2.423 40
27-07-16 2016 Woensdag 7 2.461 41
28-07-16 2016 Donderdag 7 2.430 40
29-07-16 2016 Vrijdag 7 2.596 43
30-07-16 2016 Zaterdag 7 2.566 43
31-07-16 2016 Zondag 7 2.433 41

1-08-16 2016 Maandag 8 2.525 42
2-08-16 2016 Dinsdag 8 2.202 37
3-08-16 2016 Woensdag 8 2.306 38
4-08-16 2016 Donderdag 8 2.351 39
5-08-16 2016 Vrijdag 8 2.522 42
6-08-16 2016 Zaterdag 8 2.337 39
7-08-16 2016 Zondag 8 2.194 37
8-08-16 2016 Maandag 8 2.183 36
9-08-16 2016 Dinsdag 8 2.281 38

10-08-16 2016 Woensdag 8 2.434 41
11-08-16 2016 Donderdag 8 2.378 40
12-08-16 2016 Vrijdag 8 2.576 43
13-08-16 2016 Zaterdag 8 2.572 43
14-08-16 2016 Zondag 8 2.444 41
15-08-16 2016 Maandag 8 2.470 41
16-08-16 2016 Dinsdag 8 2.345 39
17-08-16 2016 Woensdag 8 2 399 40
18-08-16 2016 Donderdag 8 2.392 40
19-08-16 2016 Vrijdag 8 2.459 41
20-08-16 2016 7aterdag 8 2.563 43
21-08-16 2016 Zondag 8 2.228 37
22-08-16 2016 Maandag 8 2.301 38



23-08-16 2016 Dinsdag 8 2.467 41
24-08-16 2016 Woensdag 8 2.498 42
25-08-16 2016 Donderdag 8 2.512 42
26-08-16 2016 Vrijdag 8 2.734 46
27-08-16 2016 Zaterdag 8 2.758 46
28-08-16 2016 Zondag 8 2.553 43
29-08-16 2016 Maandag 8 2.336 39
30-08-16 2016 Dinsdag 8 2.357 39
31-08-16 2016 Woensdag 8 2.591 43

1-09-16 2016 Donderdag 9 2.373 40
2-09-16 2016 Vrijdag 9 2.931 49
3-09-16 2016 Zaterdag 9 2.643 44
4-09-16 2016 Zondag 9 2.366 39
5-09-16 2016 Maandag 9 2.296 38
6-09-16 2016 Dinsdag 9 2.405 40
7-09-16 2016 Woensdag 9 2.318 39
8-09-16 2016 Donderdag 9 2.394 40
9-09-16 2016 Vrijdag 9 2.585 43

10-09-16 2016 Zaterdag 9 2.719 45
11-09-16 2016 Zondag 9 2.564 43
12-09-16 2016 Maandag 9 2.276 38
13-09-16 2016 Dinsdag 9 2.357 39
14-09-16 2016 Woensdag 9 2.388 40
15-09-16 2016 Donderdag 9 2.285 38
16-09-16 2016 Vrijdag 9 2.508 42
17-09-16 2016 Zaterdag 9 2.674 45
18-09-16 2016 Zondag 9 2.412 40
19-09-16 2016 Maandag 9 2.295 38
20-09-16 2016 Dinsdag 9 2.117 35
21-09-16 2016 Woensdag 9 2.245 37
22-09-16 2016 Donderdag 9 2.239 37
23-09-16 2016 Vrijdag 9 2.585 43
24-09-16 2016 Zaterdag 9 2.586 43
25-09-16 2016 Zondag 9 2.394 40
26-09-16 2016 Maandag 9 2.151 36
27-09-16 2016 Dinsdag 9 2.200 37
28-09-16 2016 Woensdag 9 2.377 40
29-09-16 2016 Donderdag 9 2.346 39
30-09-16 2016 Vrijdag 9 2.555 43

1-10-16 2016 Zaterdag 10 2.304 38
2-10-16 2016 Zondag 10 2.330 39
3-10-16 2016 Maandag 10 2.123 35
4-10-16 2016 Dinsdag 10 2.152 36
5-10-16 2016 Woensdag 10 2.268 38
6-10-16 2016 Donderdag 10 2.109 35
7-10-16 2016 Vrijdag 10 2.416 40
8-10-16 2016 Zaterdag 10 2.446 41
9-10-16 2016 Zondag 10 2.237 37

10-10-16 2016 Maandag 10 2.078 35
11-10-16 2016 Dinsdag 10 2.239 37
12-10-16 2016 Woensdag 10 2.034 34
13-10-16 2016 Donderdag 10 2.197 37
14-10-16 2016 Vrijdag 10 2.319 39
15-10-16 2016 Zaterdag 10 2.455 41
16-10-16 2016 Zondag 10 2.484 41
17-10-16 2016 Maandag 10 2.162 36
18-10-16 2016 Dinsdag 10 2.062 34
19-10-16 2016 Woensdag 10 2.188 36
20-10-16 2016 Donderdag 10 2.131 36



21-10-16 2016 Vrijdag 10 2.252 38
22-10-16 2016 Zaterdag 10 2.368 39
23-10-16 2016 Zondag 10 2.329 39
24-10-16 2016 Maandag 10 2.152 36
25-10-16 2016 Dinsdag 10 2.274 38
26-10-16 2016 Woensdag 10 2.412 40
27-10-16 2016 Donderdag 10 2.438 41
28-10-16 2016 Vrijdag 10 2.432 41
29-10-16 2016 Zaterdag 10 2.367 39
30-10-16 2016 Zondag 10 2.358 39
31-10-16 2016 Maandag 10 2.176 36

1-11-16 2016 Dinsdag 11 2.037 34
2-11-16 2016 Woensdag 11 2.212 37
3-11-16 2016 Donderdag 11 2.176 36
4-11-16 2016 Vrijdag 11 2.347 39
5-11-16 2016 Zaterdag 11 2.366 39
6-11-16 2016 Zondag 11 2.374 40
7-11-16 2016 Maandag 11 1.986 33
8-11-16 2016 Dinsdag 11 2.143 36
9-11-16 2016 Woensdag 11 2.343 39

10-11-16 2016 Donderdag 11 2.211 37
11-11-16 2016 Vrijdag 11 2.209 37
12-11-16 2016 Zaterdag 11 2.434 41
13-11-16 2016 Zondag 11 2.420 40
14-11-16 2016 Maandag 11 2.166 36
15-11-16 2016 Dinsdag 11 2.118 35
16-11-16 2016 Woensdag 11 2.252 38
17-11-16 2016 Donderdag 11 2.069 34
18-11-16 2016 Vrijdag 11 2.226 37
19-11-16 2016 Zaterdag 11 2.444 41
20-11-16 2016 Zondag 11 2.320 39
21-11-16 2016 Maandag 11 2.162 36
22-11-16 2016 Dinsdag 11 1.976 33
23-11-16 2016 Woensdag 11 2.285 38
24-11-16 2016 Donderdag 11 2.235 37
25-11-16 2016 Vrijdag 11 2.259 38
26-11-16 2016 Zaterdag 11 2.447 41
27-11-16 2016 Zondag 11 2.340 39
28-11-16 2016 Maandag 11 2.112 35
29-11-16 2016 Dinsdag 11 2.141 36
30-11-16 2016 Woensdag 11 2.201 37

1-12-16 2016 Donderdag 12 2.249 37
2-12-16 2016 Vrijdag 12 2.333 39
3-12-16 2016 Zaterdag 12 2.346 39
4-12-16 2016 Zondag 12 2.260 38
5-12-16 2016 Maandag 12 2.036 34
6-12-16 2016 Dinsdag 12 2.012 34
7-12-16 2016 Woensdag 12 2.167 36
8-12-16 2016 Donderdag 12 2.217 37
9-12-16 2016 Vrijdag 12 2.335 39

10-12-16 2016 Zaterdag 12 2.361 39
11-12-16 2016 Zondag 12 2.285 38
12-12-16 2016 Maandag 12 2.128 35
13-12-16 2016 Dinsdag 12 2.158 36
14-12-16 2016 Woensdag 12 2.278 38
15-12-16 2016 Donderdag 12 2.147 36
16-12-16 2016 Vrijdag 12 2.453 41
17-12-16 2016 Zaterdag 12 2.368 39
18-12-16 2016 Zondag 12 2.307 38



19-12-16 2016 Maandag 12 2.248 37
20-12-16 2016 Dinsdag 12 2.339 39
21-12-16 2016 Woensdag 12 2.349 39
22-12-16 2016 Donderdag 12 2.305 38
23-12-16 2016 Vrijdag 12 2.443 41
24-12-16 2016 Zaterdag 12 2.298 38
25-12-16 2016 Zondag 12 1.975 33
26-12-16 2016 Maandag 12 2.173 36
27-12-16 2016 Dinsdag 12 2.189 36
28-12-16 2016 Woensdag 12 2.296 38
29-12-16 2016 Donderdag 12 2.334 39
30-12-16 2016 Vrijdag 12 2.292 38
31-12-16 2016 Zaterdag 12 2.174 36

1-01-17 2017 Zondag 1 1.957 33
2-01-17 2017 Maandag 1 2.218 37
3-01-17 2017 Dinsdag 1 2.127 35
4-01-17 2017 Woensdag 1 2.386 40
5-01-17 2017 Donderdag 1 2.320 39
6-01-17 2017 Vrijdag 1 2.349 39
7-01-17 2017 Zaterdag 1 2.316 39
8-01-17 2017 Zondag 1 2.251 38
9-01-17 2017 Maandag 1 1.983 33

10-01-17 2017 Dinsdag 1 2.053 34
11-01-17 2017 Woensdag 1 2.022 34
12-01-17 2017 Donderdag 1 2.124 35
13-01-17 2017 Vrijdag 1 2.182 36
14-01-17 2017 Zaterdag 1 2.315 39
15-01-17 2017 Zondag 1 2.264 38
16-01-17 2017 Maandag 1 2.043 34
17-01-17 2017 Dinsdag 1 2.030 34
18-01-17 2017 Woensdag 1 2.128 35
19-01-17 2017 Donderdag 1 2.172 36
20-01-17 2017 Vrijdag 1 2.199 37
21-01-17 2017 Zaterdag 1 2.376 40
22-01-17 2017 Zondag 1 2.389 40
23-01-17 2017 Maandag 1 2.133 36
24-01-17 2017 Dinsdag 1 2.103 35
25-01-17 2017 Woensdag 1 2.226 37
26-01-17 2017 Donderdag 1 2.138 36
27-01-17 2017 Vrijdag 1 2.270 38
28-01-17 2017 Zaterdag 1 2.389 40
29-01-17 2017 Zondag 1 2.297 38
30-01-17 2017 Maandag 1 1.897 32
31-01-17 2017 Dinsdag 1 2.017 34

1-02-17 2017 Woensdag 2 2.336 39
2-02-17 2017 Donderdag 2 2.144 36
3-02-17 2017 Vrijdag 2 2.239 37
4-02-17 2017 Zaterdag 2 2.284 38
5-02-17 2017 Zondag 2 2.405 40
6-02-17 2017 Maandag 2 1.983 33
7-02-17 2017 Dinsdag 2 1.867 31
8-02-17 2017 Woensdag 2 2.194 37
9-02-17 2017 Donderdag 2 2.079 35

10-02-17 2017 Vrijdag 2 2.244 37
11-02-17 2017 Zaterdag 2 2.419 40
12-02-17 2017 Zondag 2 2.399 40
13-02-17 2017 Maandag 2 2.088 35
14-02-17 2017 Dinsdag 2 2.080 35
15-02-17 2017 Woensdag 2 2.232 37



16-02-17 2017 Donderdag 2 2.174 36
17-02-17 2017 Vrijdag 2 2.395 40
18-02-17 2017 Zaterdag 2 2.430 40
19-02-17 2017 Zondag 2 2.289 38
20-02-17 2017 Maandag 2 2.099 35
21-02-17 2017 Dinsdag 2 2.088 35
22-02-17 2017 Woensdag 2 2.236 37
23-02-17 2017 Donderdag 2 2.423 40
24-02-17 2017 Vrijdag 2 4.531 76
25-02-17 2017 Zaterdag 2 3.780 63
26-02-17 2017 Zondag 2 3.078 51
27-02-17 2017 Maandag 2 3.353 56
28-02-17 2017 Dinsdag 2 2.628 44

1-03-17 2017 Woensdag 3 2.163 36
2-03-17 2017 Donderdag 3 2.157 36
3-03-17 2017 Vrijdag 3 2.181 36
4-03-17 2017 Zaterdag 3 2.363 39
5-03-17 2017 Zondag 3 2.201 37
6-03-17 2017 Maandag 3 2.078 35
7-03-17 2017 Dinsdag 3 2.065 34
8-03-17 2017 Woensdag 3 2.145 36
9-03-17 2017 Donderdag 3 2.185 36

10-03-17 2017 Vrijdag 3 2.480 41
11-03-17 2017 Zaterdag 3 2.510 42
12-03-17 2017 Zondag 3 2.561 43
13-03-17 2017 Maandag 3 2 158 36
14-03-17 2017 Dinsdag 3 2.157 36
15-03-17 2017 Woensdag 3 2.307 38
16-03-17 2017 Donderdag 3 2.484 41
17-03-17 2017 Vrijdag 3 2.337 39
18-03-17 2017 Zaterdag 3 2.433 41
19-03-17 2017 Zondag 3 2.077 35
20-03-17 2017 Maandag 3 2.129 35
21-03-17 2017 Dinsdag 3 2.066 34
22-03-17 2017 Woensdag 3 2.269 38
23-03-17 2017 Donderdag 3 2.248 37
24-03-17 2017 Vrijdag 3 2.435 41
25-03-17 2017 Zaterdag 3 2.438 41
26-03-17 2017 Zondag 3 2.465 41
27-03-17 2017 Maandag 3 2.275 38
28-03-17 2017 Dinsdag 3 2.295 38
29-03-17 2017 Woensdag 3 2.250 38
30-03-17 2017 Donderdag 3 2.358 39
31-03-17 2017 Vrijdag 3 2.506 42

1-04-17 2017 Zaterdag 4 2.318 39
2-04-17 2017 Zondag 4 2.379 40
3-04-17 2017 Maandag 4 2.148 36
4-04-17 2017 Dinsdag 4 2.253 38
5-04-17 2017 Woensdag 4 2.258 38
6-04-17 2017 Donderdag 4 2.244 37
7-04-17 2017 Vrijdag 4 2.357 39
8-04-17 2017 Zaterdag 4 2.509 42
9-04-17 2017 Zondag 4 2.642 44

10-04-17 2017 Maandag 4 2.127 35
11-04-17 2017 Dinsdag 4 2.024 34
12-04-17 2017 Woensdag 4 2.190 36
13-04-17 2017 Donderdag 4 2.116 35
14-04-17 2017 Vrijdag 4 2.304 38
15-04-17 2017 Zaterdag 4 2.343 39



16-04-17 2017 Zondag 4 1.972 33
17-04-17 2017 Maandag 4 2.256 38
18-04-17 2017 Dinsdag 4 2.072 35
19-04-17 2017 Woensdag 4 2.195 37
20-04-17 2017 Donderdag 4 2.212 37
21-04-17 2017 Vrijdag 4 2.286 38
22-04-17 2017 Zaterdag 4 2.384 40
23-04-17 2017 Zondag 4 2.268 38
24-04-17 2017 Maandag 4 2.299 38
25-04-17 2017 Dinsdag 4 2.100 35
26-04-17 2017 Woensdag 4 2.339 39
27-04-17 2017 Donderdag 4 2.412 40
28-04-17 2017 Vrijdag 4 2.322 39
29-04-17 2017 Zaterdag 4 2.397 40
30-04-17 2017 Zondag 4 2.268 38

1-05-17 2017 Maandag 5 2.163 36
2-05-17 2017 Dinsdag 5 2.101 35
3-05-17 2017 Woensdag 5 2.263 38
4-05-17 2017 Donderdag 5 2.204 37
5-05-17 2017 Vrijdag 5 2.700 45
6-05-17 2017 Zaterdag 5 2.397 40
7-05-17 2017 Zondag 5 2.153 36
8-05-17 2017 Maandag 5 2.045 34
9-05-17 2017 Dinsdag 5 1.918 32

10-05-17 2017 Woensdag 5 2.560 43
11-05-17 2017 Donderdag 5 2.293 38
12-05-17 2017 Vrijdag 5 2.561 43
13-05-17 2017 Zaterdag 5 2.514 42
14-05-17 2017 Zondag 5 2.356 39
15-05-17 2017 Maandag 5 2.307 38
16-05-17 2017 Dinsdag 5 2.407 40
17-05-17 2017 Woensdag 5 2.498 42
18-05-17 2017 Donderdag 5 2.237 37
19-05-17 2017 Vrijdag 5 2.528 42
20-05-17 2017 Zaterdag 5 2.508 42
21-05-17 2017 Zondag 5 2.369 39
22-05-17 2017 Maandag 5 2.430 41
23-05-17 2017 Dinsdag 5 2.359 39
24-05-17 2017 Woensdag 5 2.545 42
25-05-17 2017 Donderdag 5 2.576 43
26-05-17 2017 Vrijdag 5 2.606 43
27-05-17 2017 Zaterdag 5 2.636 44
28-05-17 2017 Zondag 5 2.605 43
29-05-17 2017 Maandag 5 2.422 40
30-05-17 2017 Dinsdag 5 2.538 42
31-05-17 2017 Woensdag 5 2.367 39

1-06-17 2017 Donderdag 6 2.482 41
2-06-17 2017 Vrijdag 6 2.865 48
3-06-17 2017 Zaterdag 6 2.607 43
4-06-17 2017 Zondag 6 2.209 37
5-06-17 2017 Maandag 6 2.391 40
6-06-17 2017 Dinsdag 6 2.031 34
7-06-17 2017 Woensdag 6 2.419 40
8-06-17 2017 Donderdag 6 2.382 40
9-06-17 2017 Vrijdag 6 3.122 52

10-06-17 2017 Zaterdag 6 3.060 51
11-06-17 2017 Zondag 6 3.049 51
12-06-17 2017 Maandag 6 2.233 37
13-06-17 2017 Dinsdag 6 2.302 38



14-06-17 2017 Woensdag 6 2.866 48
15-06-17 2017 Donderdag 6 2.726 45
16-06-17 2017 Vrijdag 6 2.562 43
17-06-17 2017 Zaterdag 6 2.413 40
18-06-17 2017 Zondag 6 2.503 42
19-06-17 2017 Maandag 6 2.329 39
20-06-17 2017 Dinsdag 6 2.146 36
21-06-17 2017 Woensdag 6 2.448 41
22-06-17 2017 Donderdag 6 2.430 41
23-06-17 2017 Vrijdag 6 2.688 45
24-06-17 2017 Zaterdag 6 2.653 44
25-06-17 2017 Zondag 6 2.336 39
26-06-17 2017 Maandag 6 2.289 38
27-06-17 2017 Dinsdag 6 1.935 32
28-06-17 2017 Woensdag 6 2.409 40
29-06-17 2017 Donderdag 6 2.438 41
30-06-17 2017 Vrijdag 6 2.388 40

1-07-17 2017 Zaterdag 7 2.454 41
2-07-17 2017 Zondag 7 2.300 38
3-07-17 2017 Maandag 7 2.276 38
4-07-17 2017 Dinsdag 7 2.374 40
5-07-17 2017 Woensdag 7 2.399 40
6-07-17 2017 Donderdag 7 2.816 47
7-07-17 2017 Vrijdag 7 2.903 48
8-07-17 2017 Zaterdag 7 2.552 43
9-07-17 2017 Zondag 7 2.573 43

10-07-17 2017 Maandag 7 2.330 39
11-07-17 2017 Dinsdag 7 2.264 38
12-07-17 2017 Woensdag 7 2.434 41
13-07-17 2017 Donderdag 7 2.431 41
14-07-17 2017 Vrijdag 7 2.587 43
15-07-17 2017 Zaterdag 7 2.542 42
16-07-17 2017 Zondag 7 2.388 40
17-07-17 2017 Maandag 7 2.433 41
18-07-17 2017 Dinsdag 7 2.299 38
19-07-17 2017 Woensdag 7 2.475 41
20-07-17 2017 Donderdag 7 2.483 41
21-07-17 2017 Vrijdag 7 2.860 48
22-07-17 2017 Zaterdag 7 2.520 42
23-07-17 2017 Zondag 7 2.480 41
24-07-17 2017 Maandag 7 2.332 39
25-07-17 2017 Dinsdag 7 2.205 37
26-07-17 2017 Woensdag 7 2.485 41
27-07-17 2017 Donderdag 7 2.436 41
28-07-17 2017 Vrijdag 7 2.723 45
29-07-17 2017 Zaterdag 7 2.594 43
30-07-17 2017 Zondag 7 2.532 42
31-07-17 2017 Maandag 7 2.479 41

1-08-17 2017 Dinsdag 8 2.285 38
2-08-17 2017 Woensdag 8 2.415 40
3-08-17 2017 Donderdag 8 2.458 41
4-08-17 2017 Vrijdag 8 2.758 46
5-08-17 2017 Zaterdag 8 2.407 40
6-08-17 2017 Zondag 8 2.278 38
7-08-17 2017 Maandag 8 2.463 41
8-08-17 2017 Dinsdag 8 2.297 38
9-08-17 2017 Woensdag 8 2.481 41

10-08-17 2017 Donderdag 8 2.470 41
11-08-17 2017 Vrijdag 8 2.607 43



12-08-17 2017 Zaterdag 8 2.570 43
13-08-17 2017 Zondag 8 2.601 43
14-08-17 2017 Maandag 8 2.418 40
15-08-17 2017 Dinsdag 8 2.234 37
16-08-17 2017 Woensdag 8 2.379 40
17-08-17 2017 Donderdag 8 2.398 40
18-08-17 2017 Vrijdag 8 2.527 42
19-08-17 2017 Zaterdag 8 2.453 41
20-08-17 2017 Zondag 8 2.761 46
21-08-17 2017 Maandag 8 2.405 40
22-08-17 2017 Dinsdag 8 2.313 39
23-08-17 2017 Woensdag 8 2.438 41
24-08-17 2017 Donderdag 8 2.505 42
25-08-17 2017 Vrijdag 8 2.404 40
26-08-17 2017 Zaterdag 8 2.480 41
27-08-17 2017 Zondag 8 2.614 44
28-08-17 2017 Maandag 8 2.518 42
29-08-17 2017 Dinsdag 8 2.286 38
30-08-17 2017 Woensdag 8 2.422 40
31-08-17 2017 Donderdag 8 2.426 40

1-09-17 2017 Vrijdag 9 2.455 41
2-09-17 2017 Zaterdag 9 2.487 41
3-09-17 2017 Zondag 9 2.407 40
4-09-17 2017 Maandag 9 2.311 39
5-09-17 2017 Dinsdag 9 2.086 35
6-09-17 2017 Woensdag 9 2.335 39
7-09-17 2017 Donderdag 9 2.378 40
8-09-17 2017 Vrijdag 9 2.410 40
9-09-17 2017 Zaterdag 9 2.332 39

10-09-17 2017 Zondag 9 2.304 38
11-09-17 2017 Maandag 9 2.105 35
12-09-17 2017 Dinsdag 9 2.140 36
13-09-17 2017 Woensdag 9 2.208 37
14-09-17 2017 Donderdag 9 2.111 35
15-09-17 2017 Vrijdag 9 2.359 39
16-09-17 2017 Zaterdag 9 2.417 40
17-09-17 2017 Zondag 9 2.386 40
18-09-17 2017 Maandag 9 2.255 38
19-09-17 2017 Dinsdag 9 2.119 35
20-09-17 2017 Woensdag 9 2.209 37
21-09-17 2017 Donderdag 9 2.280 38
22-09-17 2017 Vrijdag 9 2.357 39
23-09-17 2017 Zaterdag 9 2.333 39
24-09-17 2017 Zondag 9 2.367 39
25-09-17 2017 Maandag 9 2.228 37
26-09-17 2017 Dinsdag 9 2.126 35
27-09-17 2017 Woensdag 9 2.328 39
28-09-17 2017 Donderdag 9 2.308 38
29-09-17 2017 Vrijdag 9 2.629 44
30-09-17 2017 Zaterdag 9 2.576 43

1-10-17 2017 Zondag 10 2.331 39
2-10-17 2017 Maandag 10 2.214 37
3-10-17 2017 Dinsdag 10 2.015 34
4-10-17 2017 Woensdag 10 2.242 37
5-10-17 2017 Donderdag 10 2.213 37
6-10-17 2017 Vrijdag 10 2.296 38
7-10-17 2017 Zaterdag 10 2.277 38
8-10-17 2017 Zondag 10 2.201 37
9-10-17 2017 Maandag 10 2.096 35



10-10-17 2017 Dinsdag 10 2.158 36
11-10-17 2017 Woensdag 10 2.282 38
12-10-17 2017 Donderdag 10 2.245 37
13-10-17 2017 Vrijdag 10 2.411 40
14-10-17 2017 Zaterdag 10 2.456 41
15-10-17 2017 Zondag 10 2.385 40
16-10-17 2017 Maandag 10 2.446 41
17-10-17 2017 Dinsdag 10 2.127 35
18-10-17 2017 Woensdag 10 2.368 39
19-10-17 2017 Donderdag 10 2.203 37
20-10-17 2017 Vrijdag 10 2.404 40
21-10-17 2017 Zaterdag 10 2.307 38
22-10-17 2017 Zondag 10 2.841 47
23-10-17 2017 Maandag 10 2.131 36
24-10-17 2017 Dinsdag 10 2.134 36
25-10-17 2017 Woensdag 10 2.111 35
26-10-17 2017 Donderdag 10 2.249 37
27-10-17 2017 Vrijdag 10 2.177 36
28-10-17 2017 Zaterdag 10 2.217 37
29-10-17 2017 Zondag 10 2.282 38
30-10-17 2017 Maandag 10 1 890 32
31-10-17 2017 Dinsdag 10 1.971 33

1-11-17 2017 Woensdag 11 2.082 35
2-11-17 2017 Donderdag 11 2.034 34
3-11-17 2017 Vrijdag 11 2.225 37
4-11-17 2017 Zaterdag 11 2.213 37
5-11-17 2017 Zondag 11 2.121 35
6-11-17 2017 Maandag 11 2.136 36
7-11-17 2017 Dinsdag 11 1.981 33
8-11-17 2017 Woensdag 11 2.240 37
9-11-17 2017 Donderdag 11 2.071 35

10-11-17 2017 Vrijdag 11 2.231 37
11-11-17 2017 Zaterdag 11 2.336 39
12-11-17 2017 Zondag 11 2.082 35
13-11-17 2017 Maandag 11 2.139 36
14-11-17 2017 Dinsdag 11 1 878 31
15-11-17 2017 Woensdag 11 2 132 36
16-11-17 2017 Donderdag 11 2.062 34
17-11-17 2017 Vrijdag 11 2.219 37
18-11-17 2017 Zaterdag 11 2.205 37
19-11-17 2017 Zondag 11 2.212 37
20-11-17 2017 Maandag 11 2.020 34
21-11-17 2017 Dinsdag 11 1.940 32
22-11-17 2017 Woensdag 11 2.140 36
23-11-17 2017 Donderdag 11 2.274 38
24-11-17 2017 Vrijdag 11 2.214 37
25-11-17 2017 Zaterdag 11 2.361 39
26-11-17 2017 Zondag 11 2.478 41
27-11-17 2017 Maandag 11 2.072 35
28-11-17 2017 Dinsdag 11 1.961 33
29-11-17 2017 Woensdag 11 2.284 38
30-11-17 2017 Donderdag 11 2.224 37

1-12-17 2017 Vrijdag 12 2.602 43
2-12-17 2017 Zaterdag 12 2.607 43
3-12-17 2017 Zondag 12 2.355 39
4-12-17 2017 Maandag 12 2.251 38
5-12-17 2017 Dinsdaq 12 1.990 33
6-12-17 2017 Woensdag 12 2.456 41
7-12-17 2017 Donderdag 12 2.266 38



8-12-17 2017 Vrijdag 12 2.346 39
9-12-17 2017 Zaterdag 12 2.287 38

10-12-17 2017 Zondag 12 2.245 37
11-12-17 2017 Maandag 12 2.345 39
12-12-17 2017 Dinsdag 12 2.175 36
13-12-17 2017 Woensdag 12 2.209 37
14-12-17 2017 Donderdag 12 2.226 37
15-12-17 2017 Vrijdag 12 2.259 38
16-12-17 2017 Zaterdag 12 2.280 38
17-12-17 2017 Zondag 12 2.408 40
18-12-17 2017 Maandag 12 3.384 56
19-12-17 2017 Dinsdag 12 2.193 37
20-12-17 2017 Woensdag 12 2.351 39
21-12-17 2017 Donderdag 12 2.267 38
22-12-17 2017 Vrijdag 12 2.409 40
23-12-17 2017 Zaterdag 12 2.247 37
24-12-17 2017 Zondag 12 2.145 36
25-12-17 2017 Maandag 12 2.408 40
26-12-17 2017 Dinsdag 12 2.025 34
27-12-17 2017 Woensdag 12 2.307 38
28-12-17 2017 Donderdag 12 2.138 36
29-12-17 2017 Vrijdag 12 2.199 37
30-12-17 2017 Zaterdag 12 2.222 37
31-12-17 2017 Zondag 12 2.106 35

1-01-18 2018 Maandag 1 2.151 36
2-01-18 2018 Dinsdag 1 2.092 35
3-01-18 2018 Woensdag 1 2.302 38
4-01-18 2018 Donderdag 1 2.241 37
5-01-18 2018 Vrijdag 1 2.225 37
6-01-18 2018 Zaterdag 1 2.364 39
7-01-18 2018 Zondag 1 2.447 41
8-01-18 2018 Maandag 1 2.317 39
9-01-18 2018 Dinsdag 1 1.895 32

10-01-18 2018 Woensdag 1 2.229 37
11-01-18 2018 Donderdag 1 2.237 37
12-01-18 2018 Vrijdag 1 2.424 40
13-01-18 2018 Zaterdag 1 2.468 41
14-01-18 2018 Zondag 1 2.263 38
15-01-18 2018 Maandag 1 2.309 38
16-01-18 2018 Dinsdag 1 2.052 34
17-01-18 2018 Woensdag 1 2 384 40
18-01-18 2018 Donderdag 1 2.364 39
19-01-18 2018 Vrijdag 1 2.592 43
20-01-18 2018 Zaterdag 1 2.362 39
21-01-18 2018 Zondag 1 2.537 42
22-01-18 2018 Maandag 1 2.360 39
23-01-18 2018 Dinsdag 1 2.252 38
24-01-18 2018 Woensdag 1 2 312 39
25-01-18 2018 Donderdag 1 2.384 40
26-01-18 2018 Vrijdag 1 2.417 40
27-01-18 2018 Zaterdag 1 2.513 42
28-01-18 2018 Zondag 1 2.424 40
29-01-18 2018 Maandag 1 2.414 40
30-01-18 2018 Dinsdag 1 2.103 35
31-01-18 2018 Woensdag 1 2.474 41

1-02-18 2018 Donderdag 2 2.269 38
2-02-18 2018 Vrijdag 2 2.481 41
3-02-18 2018 Zaterdag 2 2.493 42
4-02-18 2018 Zondag 2 2.423 40



5-02-18 2018 Maandag 2 2.260 38
6-02-18 2018 Dinsdag 2 2.060 34
7-02-18 2018 Woensdag 2 2.352 39
8-02-18 2018 Donderdag 2 2.465 41
9-02-18 2018 Vrijdag 2 3.834 64

10-02-18 2018 Zaterdag 2 3.084 51
11-02-18 2018 Zondag 2 2.561 43
12-02-18 2018 Maandag 2 3.179 53
13-02-18 2018 Dinsdag 2 2.288 38
14-02-18 2018 Woensdag 2 2.330 39
15-02-18 2018 Donderdag 2 2.364 39
16-02-18 2018 Vrijdag 2 2.363 39
17-02-18 2018 Zaterdag 2 2.493 42
18-02-18 2018 Zondag 2 2.144 36
19-02-18 2018 Maandag 2 2.092 35
20-02-18 2018 Dinsdag 2 2.123 35
21-02-18 2018 Woensdag 2 2.339 39
22-02-18 2018 Donderdag 2 2.271 38
23-02-18 2018 Vrijdag 2 2.483 41
24-02-18 2018 Zaterdag 2 2.478 41
25-02-18 2018 Zondag 2 2.353 39
26-02-18 2018 Maandag 2 2.236 37
27-02-18 2018 Dinsdag 2 2.204 37
28-02-18 2018 Woensdag 2 2.418 40

1-03-18 2018 Donderdag 3 2.277 38
2-03-18 2018 Vrijdag 3 2.401 40
3-03-18 2018 Zaterdag 3 2.397 40
4-03-18 2018 Zondag 3 2.348 39
5-03-18 2018 Maandag 3 2.111 35
6-03-18 2018 Dinsdag 3 2.062 34
7-03-18 2018 Woensdag 3 2.236 37
8-03-18 2018 Donderdag 3 2.157 36
9-03-18 2018 Vrijdag 3 2.267 38

10-03-18 2018 Zaterdag 3 2.395 40
11-03-18 2018 Zondag 3 2.357 39
12-03-18 2018 Maandag 3 2.069 34
13-03-18 2018 Dinsdag 3 1.999 33
14-03-18 2018 Woensdag 3 2.300 38
15-03-18 2018 Donderdag 3 2.270 38
16-03-18 2018 Vrijdag 3 2.445 41
17-03-18 2018 Zaterdag 3 2.632 44
18-03-18 2018 Zondag 3 2.353 39
19-03-18 2018 Maandag 3 2.270 38
20-03-18 2018 Dinsdag 3 2.233 37
21-03-18 2018 Woensdag 3 2.291 38
22-03-18 2018 Donderdag 3 2.424 40
23-03-18 2018 Vrijdag 3 2.409 40
24-03-18 2018 Zaterdag 3 2.292 38
25-03-18 2018 Zondag 3 2.379 40
26-03-18 2018 Maandag 3 2.333 39
27-03-18 2018 Dinsdag 3 2.135 36
28-03-18 2018 Woensdag 3 2.309 38
29-03-18 2018 Donderdag 3 2.199 37
30-03-18 2018 Vrijdag 3 2.311 39
31-03-18 2018 Zaterdag 3 2.325 39

1-04-18 2018 Zondag 4 2.318 39
2-04-18 2018 Maandag 4 2.113 35
3-04-18 2018 Dinsdag 4 2.230 37
4-04-18 2018 Woensdag 4 2.208 37



5-04-18 2018 Donderdag 4 2.142 36
6-04-18 2018 Vrijdag 4 2.223 37
7-04-18 2018 Zaterdag 4 2.535 42
8-04-18 2018 Zondag 4 3.265 54
9-04-18 2018 Maandag 4 2.320 39

10-04-18 2018 Dinsdag 4 2.152 36
11-04-18 2018 Woensdag 4 2.378 40
12-04-18 2018 Donderdag 4 2.309 38
13-04-18 2018 Vrijdag 4 2.386 40
14-04-18 2018 Zaterdag 4 2.524 42
15-04-18 2018 Zondag 4 2.412 40
16-04-18 2018 Maandag 4 2.159 36
17-04-18 2018 Dinsdag 4 2.171 36
18-04-18 2018 Woensdag 4 2.533 42
19-04-18 2018 Donderdag 4 2.360 39
20-04-18 2018 Vrijdag 4 2.545 42
21-04-18 2018 Zaterdag 4 2.480 41
22-04-18 2018 Zondag 4 2.379 40
23-04-18 2018 Maandag 4 2.434 41
24-04-18 2018 Dinsdag 4 2.155 36
25-04-18 2018 Woensdag 4 2.318 39
26-04-18 2018 Donderdag 4 2.358 39
27-04-18 2018 Vrijdag 4 2.747 46
28-04-18 2018 Zaterdag 4 2.360 39
29-04-18 2018 Zondag 4 2.549 42
30-04-18 2018 Maandag 4 1.930 32

1-05-18 2018 Dinsdag 5 2.134 36
2-05-18 2018 Woensdag 5 2.378 40
3-05-18 2018 Donderdag 5 2.375 40
4-05-18 2018 Vrijdag 5 2.424 40
5-05-18 2018 Zaterdag 5 2.471 41
6-05-18 2018 Zondag 5 2.369 39
7-05-18 2018 Maandag 5 2.313 39
8-05-18 2018 Dinsdag 5 2.167 36
9-05-18 2018 Woensdag 5 2.455 41

10-05-18 2018 Donderdag 5 2.134 36
11-05-18 2018 Vrijdag 5 2.342 39
12-05-18 2018 Zaterdag 5 2.494 42
13-05-18 2018 Zondag 5 2.432 41
14-05-18 2018 Maandag 5 2.296 38
15-05-18 2018 Dinsdag 5 2.221 37
16-05-18 2018 Woensdag 5 2.360 39
17-05-18 2018 Donderdag 5 2.347 39
18-05-18 2018 Vrijdag 5 2.413 40
19-05-18 2018 Zaterdag 5 2.394 40
20-05-18 2018 Zondag 5 2.208 37
21-05-18 2018 Maandag 5 2.472 41
22-05-18 2018 Dinsdag 5 2.476 41
23-05-18 2018 Woensdag 5 2.421 40
24-05-18 2018 Donderdag 5 2.543 42
25-05-18 2018 Vrijdag 5 2.828 47
26-05-18 2018 Zaterdag 5 2.892 48
27-05-18 2018 Zondag 5 2.915 49
28-05-18 2018 Maandag 5 2.759 46
29-05-18 2018 Dinsdag 5 2.414 40
30-05-18 2018 Woensdag 5 2.734 46
31-05-18 2018 Donderdag 5 2.406 40

1-06-18 2018 Vrijdag 6 2.226 37
2-06-18 2018 Zaterdag 6 2.324 39



3-06-18 2018 Zondag 6 2.316 39
4-06-18 2018 Maandag 6 2.645 44
5-06-18 2018 Dinsdag 6 2.332 39
6-06-18 2018 Woensdag 6 2.440 41
7-06-18 2018 Donderdag 6 2.346 39
8-06-18 2018 Vrijdag 6 2.560 43
9-06-18 2018 Zaterdag 6 2.596 43

10-06-18 2018 Zondag 6 2.388 40
11-06-18 2018 Maandag 6 2.417 40
12-06-18 2018 Dinsdag 6 2.164 36
13-06-18 2018 Woensdag 6 2.269 38
14-06-18 2018 Donderdag 6 2.397 40
15-06-18 2018 Vrijdag 6 2.580 43
16-06-18 2018 Zaterdag 6 2.602 43
17-06-18 2018 Zondag 6 2.409 40
18-06-18 2018 Maandag 6 2.552 43
19-06-18 2018 Dinsdag 6 2.186 36
20-06-18 2018 Woensdag 6 2.371 40
21-06-18 2018 Donderdag 6 2.407 40
22-06-18 2018 Vrijdag 6 2.479 41
23-06-18 2018 Zaterdag 6 2,585 43
24-06-18 2018 Zondag 6 2.408 40
25-06-18 2018 Maandag 6 2.442 41
26-06-18 2018 Dinsdag 6 2.248 37
27-06-18 2018 Woensdag 6 2.474 41
28-06-18 2018 Donderdag 6 2.121 35
29-06-18 2018 Vrijdag 6 2.447 41
30-06-18 2018 Zaterdag 6 2.401 40

1-07-18 2018 Zondag 7 2.411 40
2-07-18 2018 Maandag 7 2.383 40
3-07-18 2018 Dinsdag 7 2.340 39
4-07-18 2018 Woensdag 7 2.448 41
5-07-18 2018 Donderdag 7 2.481 41
6-07-18 2018 Vrijdag 7 2.638 44
7-07-18 2018 Zaterdag 7 2.487 41
8-07-18 2018 Zondag 7 2.468 41
9-07-18 2018 Maandag 7 2.655 44

10-07-18 2018 Dinsdag 7 2.264 38
11-07-18 2018 Woensdag 7 2.465 41
12-07-18 2018 Donderdag 7 2.424 40
13-07-18 2018 Vrijdag 7 2.666 44
14-07-18 2018 Zaterdag 7 2.347 39
15-07-18 2018 Zondag 7 2.567 43
16-07-18 2018 Maandag 7 2.441 41
17-07-18 2018 Dinsdag 7 2.302 38
18-07-18 2018 Woensdag 7 2.066 34
19-07-18 2018 Donderdag 7 2.127 35
20-07-18 2018 Vrijdag 7 2.672 45
21-07-18 2018 Zaterdag 7 2.471 41
22-07-18 2018 Zondag 7 2.109 35
23-07-18 2018 Maandag 7 2.172 36
24-07-18 2018 Dinsdag 7 2.085 35
25-07-18 2018 Woensdag 7 2.263 38
26-07-18 2018 Donderdag 7 2.072 35
27-07-18 2018 Vrijdag 7 2.874 48
28-07-18 2018 Zaterdag 7 2.398 40
29-07-18 2018 Zondag 7 2.411 40
30-07-18 2018 Maandag 7 2.493 42
31-07-18 2018 Dinsdag 7 2.406 40



1-08-18 2018 Woensdag 8 2.363 39
2-08-18 2018 Donderdag 8 2.385 40
3-08-18 2018 Vrijdag 8 2.603 43
4-08-18 2018 Zaterdag 8 2.437 41
5-08-18 2018 Zondag 8 2.214 37
6-08-18 2018 Maandag 8 2.286 38
7-08-18 2018 Dinsdag 8 2.426 40
8-08-18 2018 Woensdag 8 2.481 41
9-08-18 2018 Donderdag 8 2.366 39

10-08-18 2018 Vrijdag 8 2.492 42
11-08-18 2018 Zaterdag 8 2.385 40
12-08-18 2018 Zondag 8 2.508 42
13-08-18 2018 Maandag 8 1.732 29
14-08-18 2018 Dinsdag 8 2.389 40
15-08-18 2018 Woensdag 8 2.495 42
16-08-18 2018 Donderdag 8 2.530 42
17-08-18 2018 Vrijdag 8 2.655 44
18-08-18 2018 Zaterdag 8 2.391 40
19-08-18 2018 Zondag 8 2.336 39
20-08-18 2018 Maandag 8 2.251 38
21-08-18 2018 Dinsdag 8 2.383 40
22-08-18 2018 Woensdag 8 2.496 42
23-08-18 2018 Donderdag 8 2.476 41
24-08-18 2018 Vrijdag 8 2.607 43
25-08-18 2018 Zaterdag 8 2.193 37
26-08-18 2018 Zondag 8 2.227 37
27-08-18 2018 Maandag 8 2.239 37
28-08-18 2018 Dinsdag 8 1.926 32
29-08-18 2018 Woensdag 8 2.552 43
30-08-18 2018 Donderdag 8 2.367 39
31-08-18 2018 Vrijdag 8 2.496 42

1-09-18 2018 Zaterdag 9 2.589 43
2-09-18 2018 Zondag 9 2.403 40
3-09-18 2018 Maandag 9 2.367 39
4-09-18 2018 Dinsdag 9 2.194 37
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B&W Vergadering

Dossiernummer

Vertrouwelijk

Vergaderdatum

Agendapunt

Omschrijving

Organisatieonderdeel

Eigenaar

Bereikbaar op

Zaaknummer

Medeadviseur(s)

Publicatiemoment B&W besluit 

Portefeuillehouder(s)

281 1 

Ja

20 februari 201 8 

2.1.5

Vitale Stad Pilot Hamstraat

Stedelijke ontwikkeling

Femke Boonen, femkeboonen@roermond.nl

9408

4506-2018 

Jason Knoll (CA)

Hans Hondelink (BT)

Steffen Houben (BOR)

Jolanda Sanders (CA)

Ik geef publicatiemoment door per mail 

Mw. A. Waajen-Crins (Wethouder) ;Mw. R. Fick- 

Moussaoui (Wethouder)

Commissie

Commissiedatum

Gemeenteraad

Geagendeerd Vergaderdatum

B&W Vergadering 20 februari 2018

Parafering

José Korteland, 

josekorteland@ro

ermond.nl

Akkoord

Jos Rensen, 

josrensen@roerm

ond.nl

Akkoord

Han Ceraedts, 

hangeraedts@roe

rmond.nl

Akkoord

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten om:

1. kennisgenomen de stand van zaken van de Pilot ‘Focus op de Hamstraat’;

2. kennis te nemen van het onderzoek van Burobol en kadaster;
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3. akkoord te gaan met het definitieve ontwerp Hamstraat;

4. het straatbeeldplan voor de Hamstraat vast te stellen en bekend te maken door publicatie 

in het gemeenteblad;

5. akkoord gaan om, in afwijking van de hoofdregel van het gemeentelijk Inkoop- en 

aanbestedingsbeleid, de opdracht voor de realisatie en plaatsing van het straatmeubilair 

niet meervoudig maar enkelvoudig onderhands aan te besteden en bij een marktconforme 

aanbieding aan de geselecteerde partij te gunnen;

6. de pilot medio 201 8 (na opening en herinrichting openbare ruimte) te evalueren met de 

stakeholders en de portefeuillehouders hiervoor te mandateren.

Besluit

Het college heeft besloten om:

1. kennis te nemen van de stand van zaken van de Pilot ‘Focus op de Hamstraat’;

2. kennis te nemen van het onderzoek van Burobol en kadaster;

3. akkoord te gaan met het definitieve ontwerp Hamstraat;

4. het straatbeeldplan voor de Hamstraat vast te stellen en bekend te maken door publicatie 

in het gemeenteblad;

5. akkoord te gaan om, in afwijking van de hoofdregel van het gemeentelijk Inkoop- en 

aanbestedingsbeleid, de opdracht voor de realisatie en plaatsing van het straatmeubilair 

niet meervoudig maar enkelvoudig onderhands aan te besteden en bij een marktconforme 

aanbieding aan de geselecteerde partij te gunnen;

6. de pilot medio 201 8 (na opening en herinrichting openbare ruimte) te evalueren met de 

stakeholders en de portefeuillehouders hiervoor te mandateren.



gemeente Roermond

B&W Vergadering

Dossiernummer

Vertrouwelijk

Vergaderdatum

Agendapunt

Omschrijving

Organisatieonderdeel

Eigenaar

Bereikbaar op

Zaaknummer

Medeadviseur(s)

Publicatiemoment B&W besluit

Portefeuillehouder(s)

Commissie

Commissiedatum

Gemeenteraad

2629

Nee

1 6 januari 201 8 

2.1.3

Subsidieverordeningen Vitale Stad

Stedelijke ontwikkeling

Nicole Gerards, nicolegerards@roermond.nl

9641

07166-2017

- F. Craemers (SO);

- F. Boonen (PP);

- E. Caris (PP);

- J. Ewalds (SO);

- J. Kollen (CA);

- M. Dubois (CA);

- W. Celsing (CA).

Ik geef publicatiemoment door per mail 

Mw. A. Waajen-Crins (Wethouder)

30-01-2018 (BS)

22-02-2018

Geagendeerd Vergaderdatum

B&W Vergadering 9 januari 201 8

B&W Vergadering 16 januari 2018

Toelichting

De subsidieverordening "Stimuleringsregeling Binnenstad Roermond" wordt behandeld in de 

commissie Burgers en Samenleving op 30 januari 201 8.

De subsidieverordening "Stimulering dak- en gevelgroen Binnenstad" wordt behandeld in de 

commissie Ruimte op 31 januari 201 8.

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen de subsidieverordening 

“Stimuleringsregeling Binnenstad Roermond (Vitale Stad)” en de subsidieverordening 

“Stimulering dak- en gevelgroen Binnenstad Roermond (Vitale Stad)” vast te stellen door 

middel van bijgevoegd (concept) raadsvoorstel en -besluit.
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Besluit

Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen de subsidieverordening 

“Stimuleringsregeling Binnenstad Roermond (Vitale Stad)” en de subsidieverordening 

“Stimulering dak- en gevelgroen Binnenstad Roermond (Vitale Stad)” vast te stellen door 

middel van bijgevoegd (concept) raadsvoorstel en -besluit.



#? gemeente Roermond

Raadsbesluitno. 2018/007/2 
Zaaknummer: 07166-2017

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 januari 2018, 
raadsvoorstelnummer 2018/007/1;

gezien het advies van de commissie Burgers en Samenleving van 30 januari 2018 en commissie Ruimte 
van 31 januari 2018;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

1. vastte stellen de verordening ‘‘Stimulering dak- en gevelgroen Binnenstad Roermond (Vitale Stad)”;
2. vast te stellen de verordening “Stimuleringsregeling Binnenstad Roermond (Vitale Stad)”.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Roermond in zijn openbare vergadering van 22 februari 

2018.

De griffier, De voorzitter,

J. Vervuurt M.J.D. Donders - de Leest



Welke panden komen in aanmerking?

Niet elke stimuleringsregeling geldt voor hetzelfde gebied. Op de 
plattegrond kunt u zien hoe de gebieden zijn onderverdeeld.

kernwinkelgebied

transformatiegebied

öfiiÊ 

(2) Ê ê)
contour binnenstad

STIMULERINGS
REGELINGEN

Moet ik een vergunning aanvragen?
Voor het aanpassen van een gevel of voor het 
verbouwen cf trarsformeren van uw pand is (vaak) een 
omgevingsvergunning nodig. Wij raden u aan om in een 
zo vroeg mogelijk stadium uw plannen te bespreken 
met een medewerker van het Omgevingsloket.

Hoe vraag ik een stimuleringsbijdrage 
aan en waar vind ik meer informatie?
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van één 
of meerdere stimuleringsregelingen Vitale Stad, dient 
u een schriftelijke aanvraag te doen bij de gemeente 
Roermond door rriddel van een brief t.a.v. College van 
Burgemeester en Wethouders.

Informatie en hulp
Meer informatie over de onderdelen die u dient 
aan te leveren als ook de volledige tekst van de 
stimuleringsregelingen is te vinden op onze website
www.roermond.nl

Daarnaast kint u ook bellen met: 14 0475 
of mailen naar: binnenstad@roermond.nl.

Een architect kan u helpen bij het maken van een 
schets en bij h=t uitwerken van de mogelijkheden, 
Onze adviseur monumentenzorg kan u informeren 
over historisch onderzoek en bouwtechnische 
zaken en kan u helpen bij het aanvragen van de 
stimuleringsbijdrage.

Roermond 2018
Deze folder geeft informatie over de stimuleringsregelingen 
voor de binnenstad. Hoewel we ons best hebben gedaan de 
informatie zorgvuldig samen te stellen, kan aan deze informatie 

geen recht worden ontleend.

« ■ - ■ •
gemeente Roermond



STIMULERINGSREGELINGEN

BINNENSTAD
Roermond heeft een plan opgesteld om de binnenstad te 
versterken en levendig te houden. Het plan ‘Vitale Stad' maakt 

werk van een toekomstbestendige binnenstad, waarbij een 
mix van functies zorgt voor een aantrekkelijk verblijfs- en 

vestigingsklimaat. Een binnenstad om te ontmoeten, wonen, 
recreëren en beleven.

Belangrijke onderdelen in het plan zijn de aanpak van leegstand 

en het versterken van het historisch karakter. Samenwerking 
met ondernemers en pandeigenaren is hierbij van groot 

belang. Daarom heeft de gemeente in samenwerking met 
de provincie budget beschikbaar gesteld voor een aantal 
stimuleringsregelingen. Zo geven we ondernemers en 

pandeigenaren een steuntje in de rug en bouwen we samen aan 
een krachtige binnenstad met een diversiteit aan winkels, horeca 
en verrassende nieuwe concepten, gecombineerd met musea en 

theater.

Er zijn vijf verschillende subsidiemogelijkheden die zowel separaat 
als in combinatie met elkaar kunnen worden aangevraagd,

Subsidie voor transformatie 
van een commercieel pand

Voor eigenaren van commerciële panden in de binnenstad, maar 
buiten het kernwinkelgebied die hun pand willen omzetten naar 
een woonfunctie.

Hoe hoog is de bijdrage?
• Maximaal 25% van de kosten die voor subsidie in aanmerking 

komen, tot een maximum van € 50.000,- in totaal,
■ De bijdrage wordt gebaseerd op kosten van materialen en loon, 

noodzakelijk voor herinrichting en verbouwing.

Wat zijn de voorwaarden?
De woonfunctie is aantoonbaar gericht op senioren, jongeren of 
zorg, danwel op een woon- werklocatie, Er dient sprake te zijn van 
een minimale invulling van twee jaar en de gevel moet worden 
aanpast aan de toekomstige functie, Hiervoor kan gebruik worden 
gemaakt van de gevelsubsidie.

Voor eigenaren van panden binnen de contour binnenstad, die de gevel 
van het pand beter in willen passen in het historische stadsgezicht.

Hoe hoog is de bijdrage?
• Maximaal 65% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, 

tot een maximum van € 30.000,- in totaal.
• De bijdrage wordt gebaseerd op de kosten van materialen en loon, 

noodzakelijk voor het aanpassen van de gevel.

Wat zijn de voorwaarden?
Het pand en met name ds winkelpui op de begane grond moet passen 
bij het historisch karakter van de binnenstad en van het pand zelf, Denk 
aan de indeling van de pui, materiaalgebruik en kleurstelling en aan het 
verwijderen van luifels en reclame-uitingen. Achterstallig onderhoud wordt 
niet vergoed.

Stimulering duurzame 
investeringen kernwinkelgebied

Voor eigenaren of ondernemers die willen investeren in een leegstaand 
winkelpand in het kernwinkelgebied,

Hoe hoog is de bijdrage?
■ Maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking 

komen, tot een maximum van £ 15.000,- in totaal.
■ De bijdrage wordt gebaseerd op de kosten van materialen en loon, 

noodzakelijk voor her.nrichting en verbouwing.

Wat zijn de voorwaarden?
Er moet schriftelijk worden aangetoond dat sprake is van een duurzame 
invulling van het pand, waarbij de minimale invulling twee jaar is.

Stimulering verplaatsing 
winkel naar het 
kernwinkelgebied

Voor ondernemers die momenteel een 
detailhandelsfunctie in het transformatiegebied 
hebben en deze functie willen verhuizen naar 
het kernwinkelgebied.

Hoe hoog is de bijdrage?
■ Maximaal 75% van de kosten die voor subsidie in aanmerking 

komen, tot een maximum van € 20.000,- in totaal.
• De bijdrage wordt gebaseerd op kostan van materialen en 

loon, noodzakelijk voor de verhuizing.

Wat zijn de voorwaarden?
Met een schriftelijke argumentatie moet worden aangetoond 
dat sprake is van een duurzame invulling, waarbij de minimale 
invulling twee jaar is.

Stimulering groene daken en gevels * •

Voor eigenaren van panden binnen de contour binnenstad, die hun
dak of gevel willen vergroenen.

Hoe hoog is de bijdrage?
■ Maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking 

komen en maximaal € 50,- per m2. Voor gevelgroen geldt
een maximum van € 30,000,-, voor dakgroen een maximum van 

£ 50.000,-.

Wat zijn de voorwaarden?
• Het groene dak of de groene gevel dient een minimale afmeting 

van 30 m2 te hebben (dit hoeft niet aaneengesloten te zijn).
• Bij een groen dak dient minimaal een waterbergend vermogen 

van 20 liter per m2 te worden gerealiseerd.
• Een groene gevel dient aan de openbare ruimte te grenzen of 

duidelijk zichtbaar te zijn vanuit de openbare ruimte,
■ Bij niet grondgebonden gevelgroen (de beplarting wortelt in 

een zelfstandige constructie i.p.v. in het maaiveld) is voor 
maximaal één gevel in de binnenstad subsidie beschikbaar met 
een maximum van € 300,- per m2. Voor het overige gelden 
dezelfde voorwaarden,



Nieuwe winkels / restaurants Roermond 2018

Naam Adres Datum opening Opmerkingen

1 Magazin Romanesc Roermond Brugstraat 10 1-1-2018 Roemeense supermarkt
2 Pinky Sweets taartenwinkel Sint Christoffelstraat 12 26-1-2018 Voorheen leeg
3 Intro Vloerencentrum Willem II Singel 29 17-2-2018 Voorheen leeg
4 Caffè e Vino St. Christoffelstr. 6 21-2-2018 Voorheen leeg
5 Hotel Roermond Stationsplein 9 1-3-2018 Verbouwing
6 Jantje Korten Markt 4 16-3-2018 Voorheen leeg
7 Chicken & Chips Varkensmarkt 9 23-3-20118 Voorheen frietkraam
8 AP Juwelier Roersingepassage 23 30-3-2018 Voorheen Ton Rijken
9 Rozely Dog & Cat Brotique Bakkerstraat 3 31-3-2018 Voorheen tijdelijk: Brownies&Downies

10 Restaurant Sabero Roerkade 39 1-4-2018 Voorheen Eetcafé Veem
11 Vronie Vos (damesmode) Neerstraat 38 20-4-2018 Voorheen leeg
12 Dreamwedding 4U Sint Christoffelstraat 9 30-4-2018 Voorheen leeg
13 Preuve biej Fem Munsterplein 19 10-5-2018 Voorheen Fashion Team
14 Student Store + ECI (pop-up) Hamstraat 16 17-5-2018 Officiële opening 16 september
15 Queen Afro-shop & Cosmetica St. Christoffelstraat 14 1-5-2018 Voorheen Items concept Store
16 De Graaf Proeflokaal Abdijhof 3 21-jun Voorheen Tutto Puro
17 Zonneplan Schuitenberg 1 10-jul Voorheen leeg (reisbureau)
18 Jo Joosten music Roermond Neerstraat 62 11-iul Voorheen Lampenier
19 Cacti (Cactus winkel) Neerstraat 80 25-jul Voorheen Veilinghuis, Muntenwinkel
20 Open 32 Steenweg 1 25-aug Voorheen Coolcat
21 The Escape Room Roermond Minderbroederstraat 19 11-sep Voorheen leeg
22 Family Store (kleding) Marktstraat 8 sept/okt Voorheen M-zone
23 Grand Hotel Valies Roersingel 188 opening 16 okt
24 Restaurant Long Sing Roersingel 199 opening 16 okt
25 Butik Lalique Sint Christoffelstraat 16 okt Bruidsmode Lo-Len
26 Tribals Bergstraat sept/okt voorheen leeg
27 Sjitbergske Bergstraat okt deel verhuizing/functiewijziging
28





Nieuwe winkels / restaurants Roermond 2017

Naam Adres Datum opening Opmerkingen

1 Restaurant Zinc Wine&Dine Roerkade 4 ian-17 Voorheen Populair
2 C'est Bon Roermond Munsterplein 7 28-1-2017 Voorheen telefoonwinkel
3 Kaldi Neerstraat 50 11-2-2017 Voorheen cadeaushop
4 Dameskapsalon Elegance Kruisherenstraat 19 feb-17 Voorheen Flight Similator
5 Lil People FCTRY Kraanpoort 3 feb-17 Voorheen Matthies
6 ITEMS concept Store St. Christoffelstraat 14 4-mrt Inmiddels verhuisd naar de Brugstraat
7 The Athlete's Foot Varkensmarkt 13 1-3-2017 Voorheen Actiesport
8 De Poort Gastropub Markt 23 1-4-2017 Voorheen visrestaurant
9 Restaurant Bistro Bar Stationsplein 11 24-4-2017

10 Kings & Queens Disney collecties Stationsplein 1 jun-17 Voorheen viswinkel
1 1 Prijsmepper Munsterplein iun-17 Voorheen V&D
12 HEJ Store & More Neerstraat 60 iun-17 Voorheen Vasco
13 OUI Roermond Neerstraat 30 aug-17
14 Stichting Change Your Life Willem II Singel aug-17
15 Buik & Bengel Hamstraat 56 aug-17 Voorheen modewinkel
16 Golden Scissor Barber Shop Zwarbroekstraat 14 18-8-2017
17 Restaurant Sushi & Grill Hinata Zwarbroekplein 3 sep-17 Voorheen Rasa Senang
18 Paprika Varkensmartk 2 sep-17
19 Restaurant Waers Bakkerstraat 30 sep-17 Voorheen Ezelsoortje
20 Goud Wissel kantoor Willem II Singel sep-17 Voorheen uitzendbureau
21 Restaurant Café Sevilla Brugstraat 21 28-9-2017 Stoffnbeurs
22 Bruidsmode Lo-Len St. Christoffelstraat 16 okt-17 Naaimachine winkel verhuisd naar Swa
23 Hoffz Interior Schoenmakersstraat 12 okt-17
24 Times - Store of the Future Markt IA 1-11-2017 Voorheen Phone Company
25 Het Hobbelpaardje Schoenmakersstraat 20 1-11-2017
26 DutchHomemade Roermond Roersingelpassage IA 1-12-2017 Voorheen nagelstudio
27 Caffé e Vino St. Christoffelstraat 14 dec-17 Nog niet geopend
28 MC Company Outlet Kloosterwandstraat 26-28 dec-17 Voorheen Gapicon
29 Juridisch Loket Joep Nicolasstraat 1 dec-17 Voorheen Radar
30 Janina's Beauty & More Bakkerstraat 17 dec-17

Duurzame investering (aantal panden): 14



Overzicht investeringen (nieuwe invullingen) in panden
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OUI Roermond
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gemeente Roermond

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE ROERMOND

Onderwerp: Evaluatie en toekomst project Starten in Roermond

Zaaknummer: 3464-2018 

Datum: 18 september 2018

Inleiding
Augustus 2017 is het project ‘Starten in Roermond’ (voorheen ‘ondersteuning startende 

ondernemers’) gestart. Op 6 februari heeft uw college ingestemd met verlenging van het project voor 

het jaar 2018. In dat voorstel is ook opgenomen dat uw college een tussentijdse evaluatie van de 
voortzetting van het project zou ontvangen, zodat een afweging over eventuele voortzetting en 

bekostiging van startersondersteuning na 2018 kan plaatsvinden bij het opstellen van de begroting 

voor 2019. Deze evaluatie met daarbij enkele voorstellen en adviezen m.b.t. voortzetting en 
dóórontwikkeling van het project in 2019 en verder ligt nu voor. Daarnaast wordt het college 

voorgesteld om de middelen die in 2018 beschikbaar zijn in de ESSV reserve ‘ondersteuning 

startende ondernemers’ voor twee onderdelen van het project Starten in Roermond, Mijn 
Droomwinkel Roermond en één aanspreekpunt voor ondernemers (bedrijfscontactfunctionaris), te 

handhaven voor de uitvoering in 2019.

Waarom ondersteunen startende ondernemers?
Startende bedrijven zijn een belangrijke impuls voor de lokale economische dynamiek. Zij zorgen 

voor nieuwe werkgelegenheid en geven - mede door innovatieve producten, diensten, 
werkprocessen - een extra impuls aan de verdere ontwikkeling van de economische dynamiek. Om 

die reden willen we starters meer en beter ondersteunen en het vestigingsklimaat voor startende 
ondernemers verbeteren. Dit is een van de doelstellingen in de Economische Visie Roermond 2017.

Met de ondersteuning willen we bereiken dat startende ondernemers succesvoller zijn. Enerzijds 
zodat ze meer economische en sociale waarde kunnen toevoegen, anderzijds om ervoor te zorgen 

dat er minder starters zijn die het niet redden en zichzelf en anderen sociale en economische schade 

toebrengen. Starters die zich goed voorbereiden zijn succesvoller dan starters die dat niet doen.
Goede startersbegeleiding, maar ook het behoeden voor een (te snelle) start is daarbij van belang.

Evaluatie eerste jaar project
Het project ‘Starten in Roermond' loopt nu iets langer dan een jaar. Het eerste halfjaar is vooral ingezet 

op het in beeld krijgen van het bestaande ondersteuningsaanbod, het netwerk rondom 
startersondersteuning en het inventariseren van de behoefte en wensen van startende ondernemers 

zelf. Op basis daarvan is vervolgens op onderstaande onderwerpen ingezet:

• Vergroten bekendheid (bestaand) ondersteuningsaanbod

• Verbeteren informatievoorziening en dienstverlening

• Mijn Droomwinkel Roermond

• Kennisbijeenkomsten

• Relatiebeheer en regionale samenwerking

1. Vergroten bekendheid ondersteuningsaanbod
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Doel: Vergroten bekendheid (bestaand) ondersteuningsaanbod bij starters, zodat er meer gebruik van

wordt gemaakt en starters zich beter voorbereiden. Daarnaast zetten we gemeente Roermond 

hierdoor neer als een stad waar het aantrekkelijk ondernemen is voor startende ondernemers 

en waar belang wordt gehecht aan deze doelgroep.

Stand van zaken:

Social media campagne ‘Starten in Roermond

Januari is de facebookpagina ‘Starten in Roermond’ gestart. Doelstelling was 1000 volgers binnen 1 

jaar. Inmiddels heeft de pagina meer dan 900 volgers en verwachten we veel meer dan 1000 volgers 

tegen het einde van het jaar. Via de pagina ontvangen we steeds meer berichten van startende 

ondernemers met vragen, daarmee werkt dit kanaal ook prima als contactmogelijkheid voor starters.
Om ook een jongere doelgroep startende ondernemers te bereiken willen de social media campagne 

uitbreiden met Instagram.

Video miniserie 'Starten in Roermond’

Ter ondersteuning van de campagne zijn de voorbereidingen gestart voor een miniserie ‘Starten in 

Roermond’, bestaande uit een aantal korte video’s. In september wordt de eerste pilot aflevering 

opgeleverd. De video’s zullen via online kanalen, waaronder social media, worden verspreid.

Stijging aantal Roermondse klanten StartersCentrum Limburg 

Doelstelling van het vergroten van de bekendheid met het ondersteuningsaanbod was o.a. dat meer 

starters bekend raken met het StartersCentrum Limburg en gebruik maken van de mogelijkheden om 

adviesgesprekken te voeren en seminars bij te wonen. Tussentijdse cijfers van het StartersCentrum 

Limburg m.b.t. adviesgesprekken in Roermond laten een duidelijke stijging in het eerste halfjaar van 

2018 zien. Tot en met 1 augustus telde het StartersCentrum in Roermond 70 unieke klanten (60 voor 
het hele jaar 2017) en 90 afgenomen diensten (93 voor het hele jaar 2017). Bij een gelijkblijvende 

ontwikkeling van het aantal unieke klanten de aankomende maanden, zou dit 120 unieke klanten voor 
2018 betekenen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2017. Daarmee lijken de acties op het gebied 

van communicatie en de social media campagne hun vruchten af te werpen.

2. Verbeteren informatievoorziening en dienstverlening 

Doel: Verbeteren imago en vestigingsklimaat gemeente Roermond bij startende ondernemers.
Daarnaast zorgen dat starters beter hun weg kunnen vinden m.b.t. bijv. wet en regelgeving, 

zodat zij beter voorbereid kunnen starten.

Stand van zaken:

Bedrijfscontactfunctionaris

In het collegevoorstel van 6 februari 2018 is als actiepunt opgenomen: het invullen van ‘één 

aanspreekpunt voor (startende) ondernemers’ voor de duur van een jaar (als proef) in de vorm van een 

bedrijfscontactfunctionaris. Een dergelijk aanspreekpunt voor alle ondernemers, ook de ondernemers 

actief in de wijken, bedrijfsverzamelgebouwen en vanuit thuis, is er in de huidige situatie namelijk niet. 

Het signaleren van verbetermogelijkheden in de dienstverlening naar (startende) ondernemers en 

initiëren van deze verbeteringen, is één van de taken in voor deze bedrijfscontactfunctionaris. Dit is 

verder uitgewerkt in een profiel voor een zogenaamde bedrijfscontactfunctionaris. De kosten voor de 

bedrijfscontactfunctionaris worden gedekt vanuit de reserve Economisch Stimulerend. Bij de herijking 

van de reserves in het voorjaar is ervan uitgegaan dat de bedrijfsfunctionaris een groot deel van de 

werkzaamheden in 2018 zou verrichten, Het is nog niet gelukt de vacature open te stellen. Verwachting 

is openstelling vacature eind 2018 en start in 2019. Daarmee schuiven de begrote kosten hiervoor door 

naar 2019. Uw college wordt in dit collegevoorstel voorgesteld de benodigde middelen ad. €65.000 door 

te schuiven naar 2019 en dit in de volgende herijking van de reserves te verwerken.
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Verbeteren informatievoorziening starters

Naast de social media campagne, is ook gekeken naar eigen informatievoorziening via bijvoorbeeld de 

website. De informatie op de website is aangepast en op een aantal punten verbeterd.

Daarnaast is een informatieve brief met brochure opgesteld, deze ontvangen starters (zonder non- 

mailing indicatie) die zich inschrijven bij de KvK na inschrijving. Naast de informatieve waarde van deze 
brief, is het ook een mooi welkomstgebaar. Passend bij het positief uitdragen van het 

ondernemersklimaat in Roermond.

3. Mijn Droomwinkel Roermond

Doel: Starters (in de binnenstad) een extra duwtje in de rug geven, leegstand in de binnenstad tegen
gaan, vernieuwing in de binnenstad met nieuwe winkels en concepten.

Stand van zaken:

In het project Mijn Droomwinkel Roermond krijgen starters een kans in leegstaande winkelpanden om 
met gereduceerd huurtarief (subsidie) en intensieve begeleiding (naar voorbeeld project ‘Mijn 

droomwinkel’ in Oss) hun eigen onderneming te starten.

Op 24 mei is de werving voor het project Mijn Droomwinkel Roermond van start gegaan.

Veelbelovende startende ondernemers maken op basis van een ondernemingsplan kans op het 
gebruik van een van de drie deelnemende winkelpanden in de Hamstraat, onder zeer aantrekkelijke 

condities en met advies en coaching voor de duur van een jaar. 26 Juli was de deadline voor het 
indienen van ondernemersplannen. Het project heeft nog niet geleid tot een starter in een van de drie 

panden. Uit de reacties van verschillende geïnteresseerde kandidaten blijkt dat er meer tijd nodig is 

om een gedegen ondernemingsplan op te stellen. Daarnaast zijn er kandidaten die om verschillende 
redenen bewust kiezen voor een andere locatie in de binnenstad dan de drie aangewezen panden in 

de Hamstraat. Wat het project nu al heeft opgeleverd is dat mensen met plannen om hun 

onderneming te starten in de binnenstad in een vroegtijdig stadium met gemeente Roermond en de 

partners in het project in contact komen, waardoor we hen tijdig kunnen ondersteunen in de 
voorbereidingen op een succesvolle start. De voorwaarden voor deelname in het project zijn daar ook 

op gericht: je kunt alleen aanspraak maken op de subsidie en andere voordelen, als je met een goed 
doordacht ondernemingsplan komt.

Naar aanleiding van de verschillende reacties die we hebben ontvangen, van zowel kandidaten als 

deelnemende partners in het project, wordt uw college voorgesteld het project onder gewijzigde 

voorwaarden voort te zetten. Belangrijkste wijzigingen daarbij zijn het verlengen van de termijn 

waarop starters een subsidie kunnen aanvragen, dat wil zeggen: hun ondernemingsplan kunnen 

indienen. En het uitbreiden van het gebied waarvoor de subsidie verleend kan worden naar een 

grootdeel van het winkelgebied in de binnenstad, in tegenstelling tot de huidige opzet waarbij starters 
enkel een plan konden indien voor één van de drie aangewezen panden op de Hamstraat.

De nieuwe opzet van het project op hoofdlijnen:

Starters kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van €5000 t.b.v. de start.

Naast de subsidie (t.b.v. de huur), genieten de starters ook nog andere voordelen die door de 

deelnemende partners worden ingebracht (zoals coaching en een gratis webshopmodule)
Om deze subsidie te ontvangen moeten zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

o Het indienen van een ondernemingsplan. Dit ondernemingsplan wordt beoordeeld 

door een deskundige jury bestaande uit vertegenwoordigers van de partners in het 
project: gemeente Roermond, Citymanagement Roermond, StartersCentrum 

Limburg, Rabobank, ING en het RIC. Alleen bij een positieve beoordeling van de jury 

op basis van de vooraf gestelde criteria, kan de subsidie verleend worden, 
o Starters kunnen in 2018 en 2019 op ieder gewenst moment hun ondernemingsplan 

indienen en in aanmerking komen voor de subsidie (totdat het subsidieplafond bereikt 

is).
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o Het betreft een subsidie van €5000 per starter die aan alle voorwaarden voldoet. Het 

maximale budget voor subsidies is €20.000, dit betekent dat maximaal 4 starters een 

subsidie kunnen ontvangen. De volgorde van binnenkomst aanvragen (indienen 

ondernemingsplan) is hierin leidend.

o Panden in een groot deel van het winkelgebied in de binnenstad komen in
aanmerking. Exacte afbakening wordt opgenomen in het deelnemersreglement. 

o Branchering: de bedrijfsactiviteiten moeten passen binnen de huidige bestemming 
van het pand. Uitzondering: pand met retailbestemming waarbij starter naast retail 

ook winkelondersteunende horeca wil. Hiervoor wordt een omgevingsvergunning 

traject opgestart.

We verwachten op basis van deze nieuwe opzet te kunnen komen tot een aantal succesvolle nieuwe 

starters in onze binnenstad.

Om deze dóórontwikkeling van het project mogelijk te maken wordt uw college voorgesteld in te 

stemmen met:
Het overhevelen van het benodigde budget naar 2019, afhankelijk van de stand van zaken eind 

2018 zal dit maximaal €30.000 bedragen. Overheveling dient dan in het voorjaar 2019 bij de 

herijking van de reserves geformaliseerd te worden op basis van dit collegebesluit.
Mandaat verlenen aan het afdelingshoofd Stedelijke Ontwikkeling om de subsidie te verlenen, 

onder de voorwaarden zoals hiervoor beschreven. De subsidies kunnen verleend worden op 
basis van artikel 4:23, derde lid, onder d, Awb (incidentele subsidie). Het gaat om een subsidie 

voor een beperkt aantal begunstigden en de subsidie wordt voor een jaar verstrekt. Tevens 
moet in het kader van staatssteun per starter bekeken worden of de subsidie conform de de- 

minimisregeling verleend kan worden, hiervoor moet door de starter een de-minimisverklaring 
worden ingevuld.

4. Kennisbiieenkomsten
Doel: relevante kennis voor (startende) ondernemers overdragen, zodat zij succesvol kunnen

ondernemen en bijdragen aan een prettig ondernemersklimaat in Roermond. Daarnaast 
ontmoetingen tussen ondernemers stimuleren, zodat ze van elkaar kunnen leren en elkaar 

kunnen helpen.

Stand van zaken:

In het afgelopen jaar zijn 4 bijeenkomsten georganiseerd, voor het najaar staat nog een bijeenkomst

gepland.

Bijeenkomst In samenwerking met Wanneer Aantal Deelnemers

Ondernemerscafé Rabobank 23 november 2017 41

Startersavond StartersCentrum Limburg 25 januari 2018 126

Kick-start je (web)winkel RIC 14 maart 2018 24

Succesvol verkopen 5 experts op het gebied 

van sales en marketing

4 juli 2018 25

Ondernemerscafé Slim

Samenwerken

Rabobank 10 oktober 2018

De bijeenkomsten worden positief beoordeeld door de deelnemers. Vooral de combinatie tussen een 

inhoudelijk leerzaam programma met het netwerken met en leren van andere starters / kleine 

ondernemers, wordt als positief ervaren.
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Hoewel de bijeenkomsten primair georganiseerd worden voor de startende ondernemers in Roermond 

(pré starters en ondernemingen van 0 tot 3 jaar), sluiten we deelname van ondernemers die al langer 
bezig zijn en uit de directe omgeving van Roermond (regio) niet uit.

5. Relatiebeheer

Doel: Een duidelijk en overzichtelijk ondersteuningsaanbod voor startende ondernemers, waarbij

samenwerking met verschillende partners een kwalitatief beter aanbod oplevert en het aanbod 

aanvullend is op elkaar in plaats van overlapt.

Stand van zaken:

Er zijn op regionaal, provinciaal en landelijk niveau verschillende organisaties die startende 

ondernemers ondersteunen. In 2018 is met een aantal van deze organisaties samengewerkt, 
bijvoorbeeld bij het organiseren van bijeenkomsten en het communiceren over eikaars activiteiten. Ook 

in het project Mijn Droomwinkel Roermond wordt samengewerkt met meerdere partijen. We willen de 

contacten onderhouden en waar mogelijk versterken met het netwerk van ondersteunende partijen en 

de onderlinge samenwerking verbeteren. Hiermee is een begin gemaakt door een werkbijeenkomst te 

organiseren met startersorganisaties/initiatieven in november 2017. Tijdens deze bijeenkomst stond de 

samenwerking tussen organisaties centraal. Afgesproken is om één keer in het jaar bij elkaar te komen, 

voor dit najaar wordt een nieuwe werkbijeenkomst georganiseerd.

Opgaven voor startersondersteuning

Binden jongeren aan Roermond
Bijna de helft van alle ondernemers die een bedrijf beginnen is jonger dan 35 jaar. Tien jaar geleden was 
dat nog 40 procent. Vooral het aandeel starters tot 25 jaar is gestegen (CBS, december 2017). Startende 

ondernemers zijn steeds jonger en ondernemen wordt steeds meer als aantrekkelijke levensstijl gezien.

Van oudsher worden veel mensen ondernemer uit noodzaak (nood gedreven, bij werkloosheid 

bijvoorbeeld) of omdat ze kansen zien (kans gedreven, ‘gat in de markt ). Inmiddels speelt het 

ondernemerschap ‘als levensstijl’ een grote rol. Autonomie en vrijheid staan daarin centraal. Motieven 

als ‘eigen baas zijn’, de persoonlijke uitdaging of ‘werk maken van je hobby’ zijn leidend voor de keuze 

voor het ondernemerschap.
Met het scheppen van een aantrekkelijk ondernemersklimaat voor (jonge) startende ondernemers, kun 

je jongeren aan de stad binden (ambitie Toekomstvisie 2020 en Economische Visie).

Financieel bewustzijn bij (startende) ondernemers

In het afgelopen jaar zijn er veel gesprekken gevoerd met (startende) ondernemers en ondersteunende 
organisaties. Hieruit komt zeer regelmatig naar voren dat de financiën vaak een ondergeschoven kindje 

zijn bij (startende) ondernemers. Vaak zijn startende ondernemers goed in hun vak en bieden zij een 
mooi product of kwalitatieve dienst, maar is er bijvoorbeeld weinig inzicht in de financiële situatie of is de 

start op financieel gebied niet goed voorbereid. Denk bijvoorbeeld aan het niet of onvoldoende 

reserveren van middelen voor heffingen van de belastingdienst of het onvoldoende scheiden van privé 

en zakelijke geldstromen. Hierdoor kunnen schulden of financiële problemen ontstaan. Gemeente 

Roermond speelt hier op in door bijvoorbeeld deelname aan 155- Help een bedrijf. Maar vooral in de 

preventieve sfeer zou er nog meer gedaan moeten worden, om te voorkomen dat ondernemers in de 

financiële problemen komen en pas voor hulp aankloppen bij de gemeente als het eigenlijk al te laat is.

Sociaal ondernemerschap

Sociaal ondernemen is een trend. Steeds meer gemeenten zien sociaal ondernemen als een 

belangrijke ontwikkeling en kans die veel kan betekenen. Helaas blijkt uit recent onderzoek dal hel
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beleid van lokale overheden voor deze ondernemingen een van de belangrijkste hindernissen voor 

verdere groei en ontwikkeling is.

De combinatie van impact en ondernemerschap die kenmerkend is voor sociaal ondernemen, biedt 
een mogelijkheid tot het sneller en innovatiever oplossen van maatschappelijke problemen in steden. 

Voor sociale ondernemingen staat de maatschappelijke missie voorop. Die missie kan bijdragen aan 

het aanpakken van uitdagingen in de stad die de gemeente ook wil oplossen. Sociaal ondernemen 

draagt bij aan een inclusieve stad. Natuurlijk zijn sociale ondernemingen ook van belang omdat zij, 
zoals alle ondernemingen, werkgelegenheid bieden. Een sociale onderneming heeft primair een 

maatschappelijke missie (impact voorop) en realiseert dat doel als zelfstandige onderneming, die een 

dienst of product levert. Sociale ondernemingen zijn financieel zelfvoorzienend, gebaseerd op handel 

of andere vormen van waarde-uitruil, en dus beperkt of onafhankelijk van giften of subsidies.

Huisvesting
Starters (meestal ZZP-ers) zijn vaak financieel nog beperkt in hun mogelijkheden (het startkapitaal is 

beperkt en externe financiering zeer moeilijk). Alleen de uiterst noodzakelijk uitgaven om te starten 
worden gedaan. Huisvesting is iets waarvan gebleken is dat die gedurende een periode op “eigen” 

wijze wordt ingevuld; de zolderkamer, de schuur, de garage of medegebruik van ruimte bij vrienden of 

kennissen. Dat betekent echter wel startende ondernemers daarmee de voordelen van collectieve 

ruimte waar meerdere (startende) ondernemers bij elkaar zitten missen. Waar meerdere ondernemers 
bij elkaar zitten, kunnen zij van elkaar leren, elkaar helpen, ontstaan interessante nieuwe combinaties of 

innovaties en ontstaat ook een ‘community’ gevoel: iets waar veel (startende) ondernemers behoefte 

aan hebben.
Gezien de beschikbaarheid van kantoorruimte die kwalificeert als startersruimte, is er op dit moment in 
Roermond kwantitatief voldoende aanbod. Voor andere bedrijfsruimte/maakruimte, is dit moeilijk vast te 

stellen. Het aanbod is in ieder geval moeilijk vindbaar.
In het stedelijk gebied ontbreekt het echter aan - collectieve - startersruimte, juist ook voor 
ondernemers die specifiek in het stedelijk gebied wensen te zitten. Dit ontbreken van dergelijk ruimte in 

het stedelijk gebied (meer specifiek: in en nabij het centrum) raakt vooral ook de doelgroep van jonge, 

startende ondernemers
In het licht van de Economische Visie van Roermond is ondersteuning van de gemeente van 

startersruimte buiten het centrum niet aan de orde; er is daar immers voldoende aanbod van 

startersruimte. Dat zou wel aan de orde kunnen zijn bij startersruimte in of nabij het centrum. Dit met 
name omdat de markt hier niet zomaar sluitende businesscases tot stand kan brengen gericht op de 

startersdoelgroep. In andere steden zijn legio voorbeelden te vinden van panden (soms in gemeentelijk 

eigendom) die een herbestemming hebben gekregen en gebruikt worden als ‘creatieve broedplaatsen’ 

voor nieuw ondernemerschap. Dit soort initiatieven hebben een positieve aantrekkingskracht op een 

jongere en creatieve doelgroep, passend binnen de ambities van de Toekomstvisie en Economische 

Visie. Indien het startersproject wordt gecontinueerd, kan een concrete businesscase uitgewerkt worden 
aan de hand van één of meer panden (commercieel of in eigendom van de gemeente) om de exacte 

kosten van een huisvestingsinitiatief voor startende ondernemers te bepalen.

Toekomst startersondersteuning
Op structurele basis is startersondersteuning niet ingebed in de organisatie, niet wat betreft capaciteit 

en ook niet financieel. Dit is een risico voor de continuïteit, waarbij in overweging genomen moet worden 
dat dit extra structurele middelen vereist. De discussie hierover vindt in het kader van de begroting 

2019 plaats.
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Het college heeft in de besluitvorming rondom de begroting 2019 het ESSV project startende 

ondernemers opgenomen bij het onderdeel 'incidentele intensivering van bestaand beleid 2019-2022’ 
voor een bedrag van €230.000 (waarvan €150.000 projectkosten en €80.000 uitvoeringskosten).

Met dit budget kan het project in 2019 in de huidige vorm voortgezet worden en kunnen de hiervoor 

genoemde opgaven voor startersondersteuning verder opgepakt worden:

Binden jongeren aan de stad

Vergroten financieel bewustzijn bij startende ondernemers 

Stimuleren sociaal ondernemerschap

Investeren in (binnenstedelijke) startershuisvesting (businesscase uitwerken)

Kanttekeningen en risico’s
- In het afgelopen anderhalf jaar is geïnvesteerd in de relatie met startende ondernemers, 

startersorganisaties/initiatieven en andere betrokken partijen. Deze partijen geven aan het positief te 

vinden dat de gemeente investeert in een goed vestigingsklimaat voor startende ondernemers. 

Wanneer het project niet wordt voortgezet, wordt niet aan die verwachting voldaan en kan dit negatief 

afstralen op de gemeente.

- Wanneer het startersproject geen vervolg krijgt, wordt er ook geen opvolging gegeven aan de 

beschreven ambitie in de Economische Visie Roermond (2017) op het gebied van startende 

ondernemers: Roermond wil op de kaart komen als stad waar start-ups en nieuwkomers welkom zijn.
- Op structurele basis is startersondersteuning niet ingebed in de organisatie, niet wat betreft 

capaciteit en ook niet financieel (m.u.v. subsidie voor het StartersCentrum Limburg). Dit is een risico 

voor de continuïteit, waarbij in overweging geworden moet worden dat dit extra structurele middelen 
vereist.

Financiële gevolgen
Voor de overheveling van het budget voor de bedrijfscontactfunctionaris (€65.000) en een deel van 

het budget (max. €30.000) voor Mijn Droomwinkel Roermond, is dekking in de reserve Economisch 

Stimulerend aanwezig. Het moment van uitvoering schuift daarmee naar achteren, afhankelijk van het 

bestede budget in 2018 zal de doorschuiving opgenomen worden in de herijking van de reserves in

2019.

Los hiervan is voor de continuering van het project in 2019 en de uitvoeringscapaciteit die hiervoor 
nodig is in de vorm van een projectleider budget nodig. Het college heeft in de besluitvorming rondom 

de begroting 2019 het ESSV project startende ondernemers opgenomen bij het onderdeel ‘incidentele 
intensivering van bestaand beleid 2019-2022’ voor een bedrag van €230.000 (waarvan €150.000 

projectkosten en €80.000 uitvoeringskosten).

Communicatie en participatie
Communicatie met starters vindt (in ieder geval voor 2018) plaats via de social media campagnes en 

andere acties die op het gebied van communicatie worden ondernomen, zoals het toesturen van 
informatie na inschrijving KvK en de 1-op-1 contacten van starters met het aanspreekpunt voor 

startende ondernemers (de projectleider). Daarnaast vindt communicatie over afzonderlijke 

activiteiten plaats, zoals de startersavond en Mijn Droomwinkel Roermond.
De commissie ruimte wordt door middel van de commissiemededelingen structureel geïnformeerd.
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Locatie Voormalige functie (beoogd) Moment transformatie Aantallen Doelgroep Subsidiebijdrage 
ikv Vitale Stad

Opmerking

Schuitenberg 31 Winkelruimte 4e kwartaal 2016 1 Jongeren Geen bijdrage uit Vitale Stad

Willem II Singel 4-6 Kantoorruimte 3e kwartaal 2017 15 Geen bijdrage uit Vitale Stad

Schuitenberg 28 Winkelruimte 4e kwartaal 2017 1 Jongeren Geen bijdrage uit Vitale Stad

Christoffelstraat 8-10 4e kwartaal 2017 4 0-trede, lage 
huur(onder
600)

Geen bijdrage uit Vitale Stad

Schuitenberg 57 Winkelruimte 2e kwartaal 2018 1 Geen bijdrage uit Vitale Stad

Begijnhofstraat 14a-l School 3e kwartaal 2018 12 Geen bijdrage uit Vitale Stad

Willem II Singel 24 Kantoor 3e kwartaal 2018 4 Geen bijdrage uit Vitale Stad

Willem II Singel 40 Fitness-ruimte 3e kwartaal 2018 6 Geen bijdrage uit Vitale Stad

Subtotaal gerealiseerd 44

Bethlehemstraat Transformatie 2019 50 Jongeren Bedoeld voor starters

Wilhelminastraat 5 Kantoor 2019 30 Senioren; Luxe appartementen voor
gericht op zorg senioren, huur, zorgpakket 

mogelijk
Sjietbergske Winkelruimte 2019 2 Woon- werk € 50.000 Subsidieverleend voor € 50.000 

ikv Vitale Stad
Kruisherenstraat Winkelruimte 2019 5 Senioren Verwacht: 50k Omgevingsvergunning is 

ingediend samen met 
subsidieverzoek (verwachte 
verlening januari 2019)

Subtotaal verwacht 87

Totaal
- -

m
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Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten de kaders van dit project vast te stellen en de directeur Ruimte te 

mandateren voor het nemen van besluiten ter uitvoering van de onder 1 t/m 7 genoemde 

deelprojecten, onder voorbehoud van goedkeuring van de stuurgroep Vitale Stad.
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VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE ROERMOND

Onderwerp: project Zichtbaar maken van monumenten - Vitale Stad

Zaaknummer: 37403-2018 

Datum: 4 september 2018

Inleiding

Het project 'zichtbaar maken van monumenten' is een project binnen het majeure programma 'Vitale 

Stad'. Binnen het project 'zichtbaar maken van monumenten' zal een aantal deelprojecten worden 
uitgevoerd. Voorgesteld wordt om te besluiten het programma van deelprojecten als kader vast te 

stellen en de stuurgroep Vitale Stad te mandateren voor het nemen van de ter uitvoering van de 

deelprojecten benodigde besluiten.

Argumenten

Op 4 april 2017 is door uw college het plan Vitale Stad vastgesteld. Doel van dit plan is om door 

middel van de hierin opgenomen projecten een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendige stad. 

Een stad met een krachtige centrumfunctie.
Het plan Vitale Stad is de basis waarop gemeente en provincie Limburg op 3 juli 2017 een convenant 

hebben gesloten, passend binnen het provinciale kader Stedelijke Ontwikkeling. Achtergrond van dit 

kader is dat sterke Limburgse steden nodig zijn voor de sociale en economische structuurversterking 

in Limburg. De gemeente heeft de uiteindelijke subsidiebeschikking op 18 december 2017 ontvangen. 

De provincie stelt hierin € 4.775.000 beschikbaar indien het totaalpakket aan resultaten zoals deze in 
de beschikking zijn beschreven worden gerealiseerd en de gemeente minimaal eenzelfde bijdrage 

levert.

Onderdeel van het plan Vitale Stad is het project ‘Zichtbaar maken van monumenten’. Doel van dit 

project is het voor bewoners en bezoekers beleefbaar maken van monumenten (versterking van het 

profiel van de historische binnenstad en vergroting van de toeristische en recreatieve beleving). Een 

aantal, soms belangrijke monumenten, krijgt niet de aandacht die ze verdient en die nodig is om een 
effectieve bijdrage te leveren aan een toekomstbestendige stad. Het gaat hier nadrukkelijk niet om 

het restaureren of renoveren van de monumenten maar juist om het zichtbaar en / of toegankelijk 

maken van (verborgen) monumenten.

Voor het project 'Zichtbaar maken van monumenten’ is binnen het programma Vitale Stad € 430.000 

beschikbaar. Dit na herverdeling, in overeenstemming met de provincie, van het binnen het 

programma beschikbare budget.

Het project ‘Zichtbaar maken van monumenten’ draagt bij aan het realiseren van één van de 

resultaten die in de beschikking van de provincie met betrekking tot Vitale Stad is opgenomen: ‘de 

renovatie van puien van panden binnen het beschermd stadsgezicht dan wel aan het zichtbaar 
maken van monumenten of hun directe omgeving. Voor uitvoering van het project ‘Zichtbaar maken 

van monumenten wordt uw college geadviseerd de volgende deelprojecten vast te stellen:

Pagina 1 van 3
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Project

1. Aanlichten stenen brug

2. Aanlichten Gotisch huis

3. Beelden Ursulaschool

4. Beelden Stationstunnel

5. Munsterkerk, Grootste Museum van Nederland

6. Aanlichten bogen Abdijhof

7. Vestingwerken zichtbaar maken

€ 75.000 

€ 20.000 
€ 10.000
reeds betaald

T otaal

€ 2.500

€ 35.000 

€ 100.000 

€232.500

Ad 1, aanlichten van de Steenen brug

Het doel is om het silhouet van dit rijksmonument te versterken. Weliswaar ligt de Steenen brug net 

niet binnen het plangebied maar de relatie van dit monument met het plangebied is dermate sterk dat 

toch geadviseerd wordt het als potentieel deelproject te benoemen.

Ad 2, aanlichten van het gotische huis in de Brugstraat

Deze oudste bewaard gebleven gevel van Roermond kan op deze manier sterker onder de aandacht 

gebracht worden.

Ad 3, herplaatsing beelden Ursulaschool

Deze monumentale gevelbeelden, die oorspronkelijk in de oude Ursulaschool waren geplaatst, 
bevinden zich tegenwoordig in het depot van het Cuypershuis. Het project voorziet in het 

terugplaatsen van de beelden in de openbare ruimte in de Begijnhofstraat.

Ad 4, Beelden Stationstunnel

De monumentale beelden die oorspronkelijk op het eveneens monumentale front van de 
Stationstunnel waren geplaatst bevonden zich sinds een aantal jaren in opslag op de gemeentewerf. 

Deze beelden zijn al binnen het project ‘renovatie van de Stationstunnel’ teruggeplaatst op het 

tunnelfront.

Ad 5, Munsterkerk, Grootste Museum van Nederland

Onlangs kon de Munsterkerk aanhaken aan het door het Museum Catharijneconvent opgezette 

project 'Grootste museum van Nederland’. In dit kader wordt op nationaal niveau de (toeristische) 

aandacht gevestigd op een aantal top-kerken. Dit project wordt geheel gefinancierd door de Bank- 

Giro loterij. Binnen het project werd voorzien in een moderne audio-toer. Deze toer kwam echter in 

twee talen, Nederlands en Engels, beschikbaar. Vanwege het grote aantal Duitse bezoekers van 

Roermond is het echter wenselijk dat de toer ook in het Duits beschikbaar komt. De kosten daarvan 

kunnen vanuit het project 'zichtbaar maken van monumenten’ gesubsidieerd worden.

Ad 6, Aanlichten bogen Abdijhof

Om meer aandacht te vestigen op de fraaie Abdijhof en bovendien de doorloop vanuit de Hamstraat 

naar de Graaf Gerardstraat en vice versa te bevorderen is het wenselijk om de bogen die vanuit beide 

straten toegang geven tot de Abdijhof, te verlichten.

Ad 7, zichtbaar maken vestingwerken

Voor het aantrekkelijker maken van de noordelijke toegang tot de binnenstad is het wenselijk om de 

oude vestingwerken die zich hier bevonden (en deels onder de grond nog steeds bevinden) weer 

zichtbaar en beleefbaar te maken.
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Naast deze deelprojecten wordt verwacht dat een subsidiebudget van in totaal circa € 190.000,- 

benodigd is voor projecten van gevelverbetering (Schoenmakersstraat 2, 4, 6, 8, Steenweg , 
Hamstraat, Brugstraat.

Mandatering aan directeur Ruimte, na goedkeuring Stuurgroep Vitale Stad.

Uw college wordt geadviseerd de kaders van dit project vast te stellen en de directeur Ruimte te 

mandateren voor het nemen van besluiten ter uitvoering van de onder 1 t/m 7 genoemde 

deelprojecten, onder voorbehoud van goedkeuring van de stuurgroep Vitale Stad.
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Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:

1. de procesopzet, projecten en financiële verdeling voor het project 'Zichtbaar maken van 

archeologie’ als onderdeel van het Programma Vitale Stad, vast te stellen;

2. de stuurgroep Vitale stad, binnen de in dit voorstel genoemde kaders, te mandateren voor 

verdere uitvoering van het project ‘Zichtbaar maken van archeologie’;
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3. de stuurgroep Vitale Stad, zodra er een besluit van de provincie is ontvangen inzake de 

subsidie archeoroute, te machtigen om het krediet Vitale Stad daarmee op te hogen en dit 

via de kredietrapportage te rapporteren.

4. de stuurgroep te mandateren om binnen de projecten zoals in dit voorstel genoemd, 

keuzes te maken die passen binnen het beschikbare budget.

5. Aan Dela Vastgoed B.V. een subsidie te verlenen van maximaal € 1 9.744,44 voor het 

behoud en zichtbaar maken van twee archeologisch waardevolle putten aan de Markt 35/ 

Varkensmarkt 1 onder de voorwaarde dat de beide glazen vloerplaten zichtbaar blijven;

6. Aan Aeres Milieu opdracht te verlenen voor het maken van een film en infopaneel over 

Markt 35/ Varkensmarkt 1 binnen een budget van € 2.000.

Besluit

Het college heeft besloten:

1. de procesopzet, projecten en financiële verdeling voor het project ‘Zichtbaar maken van 

archeologie’ als onderdeel van het Programma Vitale Stad, vast te stellen;

2. de stuurgroep Vitale stad, binnen de in dit voorstel genoemde kaders, te mandateren voor 

verdere uitvoering van het project ‘Zichtbaar maken van archeologie’;

3. de stuurgroep Vitale Stad, zodra er een besluit van de provincie is ontvangen inzake de 

subsidie archeoroute, te machtigen om het krediet Vitale Stad daarmee op te hogen en dit 

via de kredietrapportage te rapporteren.

4. de stuurgroep te mandateren om binnen de projecten zoals in dit voorstel genoemd, 

keuzes te maken die passen binnen het beschikbare budget.

5. aan Dela Vastgoed B.V. een subsidie te verlenen van maximaal € 1 9.744,44 voor het 

behoud en zichtbaar maken van twee archeologisch waardevolle putten aan de Markt 35/ 

Varkensmarkt 1 onder de voorwaarde dat de beide glazen vloerplaten zichtbaar blijven;

6. aan Aeres Milieu opdracht te verlenen voor het maken van een film en infopaneel over 

Markt 35/ Varkensmarkt 1 binnen een budget van € 2.000.
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VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE ROERMOND

Onderwerp: Zichtbaar maken archeologie Vitale Stad

Zaaknummer: 14438-2018

Samenvatting:
In het kader van het programma Vitale Stad luidt een van de opdrachten om op zes plekken het archeologisch 

verleden van Roermond (beter) zichtbaar te maken. Daarvoor is een budget van in totaal € 100.000 
beschikbaar. Daarnaast loopt nu een provinciaal traject om archeologie zichtbaar te maken, de zogenaamde 

archeoroute. In dit voorstel worden beide trajecten van zichtbaar maken van archeologie gecombineerd om 

zodoende een robuuste archeologische route in de binnenstad van Roermond te maken. Aan het college wordt 
voorgesteld de procesopzet en in de toelichting genoemde deelprojecten te accorderen en qua uitvoering en 

afhandeling te mandateren aan de stuurgroep Vitale stad. De projecten zijn collegiaal afgestemd met de 

provinciaal archeoloog. Door de actuele vondst op de Neerstraat worden er 7 projecten voorgesteld. Door de 

wens om aan te haken op de archeoroute is er een tekort aan budget. Voorgesteld wordt dit op te lossen door 

het beschikbare budget in Vitale stad voor archeologie te verhogen door een bijdrage te vragen aan de 

provincie in het traject archeoroute. Indien zou blijken dat, ondanks alle positieve overleggen op dit moment, 

de subsidie voor de archeoroute niet wordt verleend, wordt voorgesteld de stuurgroep binnen bestaande 

financiële en inhoudelijke kaders te mandateren keuzes te maken over de archeologische projecten.

Toelichting op voorstel:

Vitale Stad
Op 4 april 2017 is door het college het programma Vitale Stad vastgesteld en op 18 december 2017 is de 

subsidiebeschikking van de provincie Limburg ontvangen voor het programma. In februari 2018 zijn het 

programma en de bijbehorende middelen door de gemeenteraad vastgesteld.

Doel van het programma Vitale Stad is om door middel van de hierin opgenomen projecten een bijdrage te 

leveren aan een toekomstbestendige stad. Een stad met een krachtige centrumfunctie.

Een van de sterke punten van Roermond betreft haar historie en stedenschoon. Roermond heeft veel verhalen 

te vertellen en te laten zien maar deze zijn niet allemaal even zichtbaar. Daartoe is besloten om zowel de 

Roermondse monumenten als archeologie meer zichtbaar te maken voor een groot publiek. In het geval van 

de archeologie is de historie vaak niet zichtbaar omdat deze nog letterlijk in de grond zit of omdat relevante 
archeologische vondsten veilig zijn gesteld en opgeslagen liggen in het archeologisch depot van de provincie. 

Een klein percentage is te zien in historische musea. Voor het zichtbaar maken van monumenten ontvangt u 

een separaat voorstel.

Erfgoed speelt een grote rol in de vestigingsfactor van bedrijven en personen. Mensen willen graag in een 

gemeente met een monumentaal karakter wonen. Voor bezoekers speelt het ook mee bij de keuze die ze 

maken waar te gaan winkelen of verblijven.

Doel: Het zichtbaar maken van de archeologie
Doel van het zichtbaar maken van de archeologie is het verleden van Roermond en de prachtige verhalen die 

samenhangen met dit verleden (en vaak nog doorwerken naar het heden toe) onder de aandacht te brengen
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van een breed publiek. Dit publiek wordt naast de eigen inwoners vooral gevormd door toeristen. Met de 

provincie is in het kader van de subsidiebeschikking stedelijke ontwikkeling afgesproken dat er zes 
archeologische plekken ‘zichtbaar’ moeten worden gemaakt. Dat kan op allerhande manieren, er is geen 

vormvereiste afgesproken. Op dit moment denken we aan een zevental projecten, waarvan enkele al (gelet op 

de beschikbare tijd van de subsidie) zijn opgestart. Het totale budget van het zichtbaar maken van archeologie 

binnen het programma Vitale stad bedraagt € 100.000.

ArcheoRoute
Het zichtbaar maken van archeologie binnen het programma Vitale Stad valt samen met een ander provinciaal 

archeologisch project om archeologie meer onder de aandacht te brengen van een breed publiek, de 

zogenaamde ArcheoRoute. De provincie wil analoog aan de Liberation route een archeologische route met 
eigen beeldmerk, te weten een speer of vloerplaat, door de hele provincie ontwikkelen. De Liberation route is 

een toeristische route van herkenbare ‘maaskeien’ die dienen als beeldmerk waar ter plaatse via een QR-code 

op de steen een verhaal over de bevrijding te beluisteren is. Roermond is benaderd door WV-midden Limburg 
om samen met zes andere midden-Limburgse gemeenten als pilot te fungeren voor de ArcheoRoute. 

Bestuurlijk is deze medewerking reeds mondeling toegezegd. Nadere uitwerking dient nog plaats te vinden.

In opdracht van de provincie wordt door de VW- midden Limburg in alles zes de gemeenten een 

archeologische vindplaats in de vorm van een speerpunt gemarkeerd, een gezamenlijke website en app 

ontwikkeld en beheerd en promotie gemaakt. De opening van de eerste locaties zal plaatsvinden tijdens de 

Nationale Archeologiedagen op 13 en 14 oktober dit jaar. Als gemeente ben je vrij in de keuze van de plek 
maar dien je de verhalen en relevante documenten aan te leveren. De kosten voor de gemeente bedragen 

normaliter € 6.000 per plek. De provincie draagt per locatie eveneens € 6.000 bij vanuit een speciaal voor dit 

project ingestelde subsidiepot. Het streven is om de ArcheoRoute na de pilotfase verder te ontwikkelen tot een 

provinciedekkend netwerk van beleefbare archeologische vindplaatsen Momenteel zijn er al een dertigtal 

locaties waarmee gesproken wordt. Er is nu als het ware een analoog en digitaal netwerk en raamwerk 

gecreëerd waar wij onze ambitie vanuit Vitale Stad aan kunnen verbinden.

Aan de provinciaal archeoloog is derhalve voorgesteld om de projecten van zichtbaar maken van de 

archeologie te koppelen aan de ArcheoRoute. Daarmee ontstaat binnen de Roermondse singels dan gelijk een 
robuuste archeologische route van zeven punten. Omdat de realisatie van 7 speerpunten in de binnenstad niet 

realistisch en wenselijk is, is er in overleg met de VW, gemeente Weert en de Provincie een alternatief 

ontwikkeld. Op één locatie zal een speer worden geplaats, op de andere zes locaties zal een vloerplaat van 

cortenstaal (30x30 cm) worden geplaatst. De locatie met de speer kan gezien worden als startlocatie van de 

Roermondse ArcheoRoute. De speer zal geplaatst worden bij de Noordelijke vestingwerken.

De kosten voor de realisatie van de 7 ArcheoRoute punten worden voorlopig geschat op maximaal € 84.000 
euro. De Provincie kan hier 50% van subsidiëren. Deze bijdrage van Provincie kan via de actualisatie van de 

beschikking Vitale Stad (begin januari 2019) worden aangevraagd of via een aparte subsidieaanvraag (nadere 

subsidieregels archeologie). Naar verwachting valt dit bedrag nog lager uit. De VW onderzoekt op dit moment 

nog wat het verschil per punt bedraagt wanneer gekozen wordt voor een vloerplaat i.p.v. een speerpunt.

De 7 projecten
De volgende projecten worden voorgesteld:

1. De Noordelijke vestingwerken.

2. Het Commandantshuis.
3. Het archeologisch rijksmonument Munsterplein.
4. Een cel van het voormalig Karthuizerklooster in het huidige stadspark.

5. Het keienstraatje en bewoningssporen van de Neerstraat.

6. De Eerste Glasvondst van Roermond.

7. De Tweede Glasvondst van Roermond.
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Ad.1. De Noordelijke vestingwerken
De Noordelijke vestingwerken zijn nu onvoldoende zichtbaar, terwijl er een heel verhaal te vertellen is. Het idee 

is een infovoorziening te plaatsen aan de stadszijde langs de N 280 en daar nadere uitleg over Roermond als 
vestingstad te geven en in het bijzonder over de Noordelijke vestingwerken. Als concrete locatie wordt gedacht 

om de speer te plaatsen in het gemeentelijk plantsoen naast de Wernerstoren. Een en ander is met BOR en de 

projectorganisatie Reconstructie N280 besproken. Dit is in de binnenstad de meest geschikte locatie om de 

speer als landmark te plaatsen en tot zijn recht te laten komen. Bovendien wordt dit gebied niet aangepakt 

binnen het N280- project.

Door de vestingwerken zichtbaar te maken met een archeologisch speerpunt wordt tevens gehoor gegeven 

aan de Motie M12 van de raad om te onderzoeken of het mogelijk zou zijn om de vestingwerken meer 
zichtbaar te maken, op een eigentijdse manier. Voorgesteld wordt om ter plekke een archeologische vloerplaat 

te realiseren ad.€ 12.000.

Ad.2. Het Commandantshuis gelegen aan de Markt 35/ Varkensmarkt 1
Dit project betreft het zichtbaar maken van de rijke geschiedenis van dit voorname monument maar ook de 
oudere kelders en archeologische vondsten die op het achterterrein gedaan zijn in het kader van de vestiging 

van het grootwinkelbedrijf H&M op deze locatie. Over zowel het Commandantshuis zelf en haar bewoners 

maar zeker ook over de aangetroffen bebouwing op het achterterrein die tot het oudste deel van de stad 
gerekend kan worden is veel te vertellen. De opgraving is van zo’n groot belang dat zij door een deskundige 

jury geselecteerd is en er een artikel over is opgenomen in het Jaarboek van de Nederlandse archeologie 

2017.

De initiatiefnemer van het project, Dela Vastgoed, vertegenwoordigd in deze door I.V.N. vastgoed, heeft 

(naast de opgravingen en werkzaamheden in het kader van de ontwikkeling zelf) een extra investering gedaan 

van € 39.488,88 om de archeologie van de plek in de winkel in het zicht te houden en zichtbaar te maken voor 

het brede publiek. Twee waterputten zijn geconserveerd en zichtbaar gemaakt.

Deze extra kosten zijn kosten die gemaakt zijn zonder dat het bedrijf er zelf direct iets aan heeft of toebehoren 

tot de core- business van het bedrijf. Bovendien kon de gemeente het behoud van deze waardevolle 

onderdelen niet verplicht stellen. Het is dus echt een extra investering die gedaan is waarvan het in het kader 

van Vitale Stad redelijk zou zijn als de ontwikkelende partij nu wordt ondersteund door een gemeentelijke 

bijdrage. Zeker omdat een vindplaats in situ zichtbaar maken bijna nooit voorkomt (landelijk slechts enkele 

voorbeelden) en uitstekend past in onze doelstelling om archeologie meer zichtbaar te maken, in dit geval 

letterlijk en op de plek zelf. In ambtelijke overleggen is aangegeven dat we een eventueel subsidieverzoek op 
een positieve wijze zouden benaderen. Het bouwproject moest echter doorgang vinden om de winkel op tijd 

open te kunnen stellen. Er kon met andere woorden niet gewacht worden op de uitkomsten van de 

overeenkomst Vitale stad. Een en ander is dus te goeder trouw en voor risico van de ontwikkelaar 

gerealiseerd.

Voorgesteld wordt een bijdrage te verstrekken aan dit project van € 33.744,44 bestaande uit de basiskosten 

van een vloerplaat ad. € 12.000, kosten voor het behoud en conservering van de vindplaats in de vorm van 

een bijdrage aan Dela Vastgoed ad. €19.744,44 en een opdracht aan Aeres Milieu B V. voor het maken 

archeologische film en infopaneel € 2.000.

De subsidie aan Dela Vastgoed BV kan worden verleend op basis van artikel 36 lid 2 van de 
Erfgoedverordening 2017 aangezien het behoud en zichtbaar maken van archeologische resten op de plek zelf 

uniek is en in zeer grote mate bijdraagt aan de doelstellingen van het gemeentelijk erfgoedbeleid namelijk het
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vergroten van het publieksbereik en draagvlak voor archeologie. Bovendien voldoet het letterlijk aan de 

doelstelling van het programma Vitale stad om archeologie zichtbaar te maken. Het verleden van onze stad 

wordt letterlijk zichtbaar gemaakt voor inwoners en bezoekers van deze stad. Ook het draagvlak van 

archeologie wordt hiermee vergroot.

Op grond van artikel 37 van voornoemde verordening kan een subsidie van 50% in de kosten worden verleend 

met een maximaal bedrag dat jaarlijks door het college wordt bepaald. Dit bedrag is voor 2018 op €1.000 

gesteld. Aangezien hier sprake is van een zeer unieke situatie, het conserveren, restaureren en inpassen van 
twee waardevolle putten in de nieuwbouw van de winkel wordt uw college voorgesteld om op basis van artikel 

42 (bijzondere omstandigheden) van de Erfgoedverordening maximaal 50% in de kosten te subsidiëren ad 
€19.744,44 onder de voorwaarde dat de archeologische glasplaten ook zichtbaar blijven in de winkel. De 

subsidie is gerechtvaardigd omdat we niet eerder maar ook niet in de toekomst projecten verwachten waarbij 

er bij een ontwikkeling de kans is om zeer waardevolle archeologische resten te behouden op de plek zelf én 

zichtbaar te maken. Door de afdeling Concernadvies is te kennen gegeven dat er bij het verlenen van subsidie 
aan Dela Vastgoed B V. voor het behoud van de archeologie in de winkel geen sprake is van staatssteun en 

dat er geen gebruik hoeft te worden gemaakt van de de-minimisverordening. Aan de verlening van de subsidie 

wordt de voorwaarde verbonden dat Dela Vastgoed B.V. garandeert dat de beide glazen vloerplaten zichtbaar 
blijven. Een onderdeel is dat Dela Vastgoed B.V. ook een website maakt over de vondst. Momenteel is het 

onduidelijk of dit onderdeel doorgang heeft. Wanneer dit onderdeel niet wordt uitgevoerd zal de subsidie 

dienovereenkomstig worden verlaagd.

In samenwerking met bureau Aeres Milieu b.v. die de opgraving heeft uitgevoerd is overigens ook een 

informatieve film en infopaneel in ontwikkeling. Ook zijn er nog andere ideeën hoe deze opzienbarende vondst 
te vermarkten in de maak. Aeres vraagt de gemeente om een bijdrage in de kosten ad. € 2.000.

U wordt voorgesteld aan Aeres Milieu een opdracht te verlenen van € 2.000 voor het maken van een 

infopaneel en informatieve film.

Ad.3. Het archeologisch rijksmonument Munsterplein
Het Munsterplein is een archeologisch rijksmonument vanwege de restanten van de begin 20e eeuw gesloopte 
abdij die zich onder het plein bevinden. Het monument wordt door het Rijk zeer streng beschermd maar de 

gewone burger heeft geen idee waarom. Gebruik makend van het proefschrift over dit onderwerp van Erik 

Caris kan het verhaal van deze plek verteld worden. Het is van groot belang deze historie voor de bezoeker 

zichtbaar te maken en onder de aandacht te brengen. Het project kan de aantrekkingskracht van de historische 

stad Roermond en het Munsterplein in het bijzonder versterken. Voorgesteld wordt in elk geval een 

substantieel budget van € 25.000 te reserveren voor het zichtbaar maken van dit archeologisch monument. De 
basiskosten van een vloerplaat ad. €12.000 zijn daarin verwerkt. In het separate project herinrichting 

Munsterplein dat door de afdeling VR getrokken wordt zult u nader geïnformeerd worden naar de ideeën om 

meer te doen met de geschiedenis van de plek.

Ad.4. Een cel van het voormalig Karthuizerklooster in het huidige stadspark
De fundamenten van de cel zijn een restant van het Roermondse Karthuizerklooster waarover de laatste jaren 

veel nieuwe inzichten zijn opgedaan zowel bouwhistorisch als archeologisch. Bij de aanleg van 24 woningen 

aan de Bethlehemstraat is een van de belangwekkendste archeologisch onderzoeken in de binnenstad van 

Roermond verricht. Tevens is in opdracht van gemeente en bisdom een bouwhistorisch onderzoek gedaan 

naar het Karthuizercomplex dat geresulteerd heeft in een boek van Birgit Dukers. Genoeg materiaal dus om 

mee aan de slag te gaan en dat het verdient om zichtbaar te worden voor een breed publiek. Dat zorgt meteen 

voor meer bezoek voor het niet goed zichtbare stadspark de Karthuis. Voorgesteld wordt om een vloerplaat te 

realiseren ad f 1? OOf)
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Ad.5. Het keienstraatje en de bewoningssporen aan de Neerstraat
Bij het aanplanten van een boom in de Neerstraat werd gezien de hoge archeologische verwachting een 

archeologische begeleiding van de werkzaamheden uitgevoerd. Ter plaatse werden drie niveaus aangetroffen, 

een 18e eeuwse gemetselde riolering, een oud keienstraatje uit de late middeleeuwen en een spoor van een 

Roermondenaar die er met zijn varken liep. Het idee is om er naast de vloerplaat van de Archeoroute meer 

beleving aan te bieden. Het keienweggetje wordt op dit ogenblik geconserveerd en zal een plaats krijgen in het 

Historiehuis. Onderzocht wordt of ter plaatse een geurspoor met de geur van een middeleeuwse straat kan 
worden gerealiseerd en of het spoor in de bestrating zichtbaar kan worden gemaakt. De kosten van dit project 

worden begroot op circa € 25.000.

Ad.6 en 7. De Roermondse glasvondsten
De volgende twee projecten zetten de archeologie van Roermond bijzonder in het zonnetje. De roemruchte 

Roermondse glasvondsten (2009 in hoofdzaak middeleeuws glas en 2014 in hoofdzaak 19e eeuws glas van 
atelier Nicolas) gaan voor de eerste keer groots gepresenteerd worden in het Historiehuis, Gemeentearchief en 

Cuypershuis. De beide tentoonstellingen worden niet vanuit budgetten monumentenzorg of archeologie 

gefinancierd maar vanuit cultuur. U heeft hiertoe reeds budgetten toegekend die buiten Vitale stad omgaan.

Het idee is om op de beide plekken waar de vondsten zijn gedaan ook een vloerplaat van de Archeoroute te 

realiseren. Dit betreft dan het binnenterrein van het Quartier Damianus en de hoek Wilhelminaplein/ 

Godsweerdersingel. Voorgesteld wordt om voor elke glasvondst een vloerplaat aan te brengen ad. € 12.000.

Uitvoering en programmamanagement Vitale Stad

Om vaart in de uitvoering te kunnen maken en te garanderen dat de archeologische plekken voor zomer 2020 
(conform subsidiebeschikking Vitale Stad) opgeleverd kunnen worden is het zaak dat de lijnen kort zijn.

Uw college wordt nu een voorstel voorgelegd met kaders waarbinnen het project zichtbaar maken van 

archeologie kan worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt besluitvorming over en uitvoering van de specifieke 

projecten zoals in dit voorstel genoemd, binnen de kaders van dit voorstel, te mandateren aan de stuurgroep 

Vitale Stad (Portefeuillehouder(s) Vitale Stad, Directeur RU en programmamanagers). Het college wordt via 

het programma Vitale Stad periodiek op de hoogte gehouden van de vorderingen en ontwikkelingen.

De speer en vloerplaten worden door de VW geplaatst. De app en website worden door de VW ontwikkelt en 

beheerd. Het onderhoud aan de vloerplaten en de speer komt voor rekening van de gemeente maar de 
kunstwerken zijn dusdanig ontworpen dat deze onderhoudsarm zijn. De speer en vloerplaten zijn hufterproof 

ontworpen en vervaardigd uit Cortenstaal met een onder- en bovenplaat waarin letters en symbolen worden 

gegraveerd. De speer wordt op punten doorgelast en voorzien van een betonnen voet, het geheel weegt 1200 

kilogram. Op dit moment worden structurele kosten in het onderhoud dan ook niet voorzien. Mocht dit wel het 

geval zijn zal dit opgenomen worden in het de beheersplannen.

Kosten
De kosten kunnen worden gedekt uit het huidige programma Vitale Stad. Daarin is reeds € 100.000 voor 

archeologie gereserveerd. Door ophoging van het budget binnen het programma Vitale stad met de gelden uit 

de archeoroute kan het benodigde overige budget worden verkregen. Aan de provincie wordt middels een 
subsidieverzoek gevraagd om extra middelen in te zetten. Als cofinanciering voor dit extra subsidieverzoek 

voert de gemeente Roermond de investeringen op die reeds op de begroting staan voor vier archeologische 
tentoonstellingen in respectievelijk Cuypershuis, Historiehuis en Gemeentearchief.

Herkomst financiële middelen

Bron gelden Partner Investeringen totaal

Vitale stad Gemeente Roermond € 50.000

Vitale stad Provincie Limburg € 50.000
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Archeoroute Provincie Limburg € 42.000

Gemeentelijk budget cultuur voor 4

archeologische tentoonstellingen, de

cofinanciering voor

vindplaatsenproject

Gemeente Roermond €121.000

€ 263.000

Gemeente Roermond

€ 171.000

Provincie Limburg

€ 92.000

U wordt voorgesteld om voor de 7 archeologische vindplaatsen van de Archeoroute een provinciale bijdrage 

aan te vragen ad.€ 42.000. Ambtelijk ispositief gereageerd op dit initiatief. Echter formeel betreft dit een risico. 

Wij bekostigen vanuit het gemeentelijk budget de helft van de kosten van de archeologische vindplaatsen ad.€ 

42.000 en doen een beroep op de provinciale subsidieregeling voor de andere helft.

In onderstaande tabel is opgenomen hoe de financiering van de projecten zelf wordt voorgesteld.

De bedragen die hieronder verdeeld zijn over de projecten zijn richtbedragen waarbinnen een project 

uitgevoerd moet kunnen worden. Binnen de projecten onderling kan geschoven worden bij bijvoorbeeld als 

gevolg van aanbestedingsvoordeel. De opgevraagde begroting is derhalve voor vier projecten exact 

(basiskosten voor één punt op de Archeoroute) en voor de andere drie indicatief. Ook is een kleine post 

onvoorzien opgenomen in de begroting.

Project Totale kosten Basis kosten

archeologische

vindplaatsenroute

Kosten met toelichting Kosten

definitief of

begroot?

Het archeologische speerpunt

langs de N 280 de Noordelijke

vestingwerken

€ 12.000 €12.000 Definitief

Het Commandantshuis € 33.744,44 € 12.000 € 19.744,44 voor het

zichtbaar maken in situ en;

€ 2.000 voor de film en

infopaneel e.d.*

Definitief

Het archeologisch

rijksmonument Munsterplein

€ 25.000 €12.000 € 13.000

Nog nader uit te werken in

het schetsontwerp

Munsterplein.

Begroot

Een cel van het voormalig

Karthuizerklooster in het huidige

stadspark

€ 12.000 € 12.000 Definitief

Project Neerstraat (keienstraatje

en bewoningssporen)

€ 30.000 € 12.000 € 18.000

Berging en geurspoor.

Begroot

Verwijzing eerste glasvondst € 12.000 € 12.000 Definitief

Verwijzing tweede glasvondst € 12.000 € 12.000 Definitief

Totale kosten € 136.744,44 € 84.000

(naar verwachting minder

omdat de kosten voor het

plaatsen van een
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vloerplaat lager zijn dan 

die voor een speer. Het 

worden 6 vloerplaten en 1 

speer.

* € 750 van de film wordt bekostigd door Aeres Milieu bv, de andere helft door de gemeente. Deze firma heeft 

de opgraving uitgevoerd.

Hoe de gemeentelijke en provinciale middelen precies per project versleuteld zijn is op te maken uit 

onderstaande tabel.

Kostenverdeling naar projecten

Omschrijving Kosten Bekostigt door: Bekostigt uit:

7 punten Archeoroute € 84.000 • € 42,000 Gemeente

Roermond

• € 42.000 Provincie

Limburg

Vitale stad

Provinciale subsidie

Archeologie

Commandantshuis

zichtbaar maken putten

€ 39.488,88, subsidie 50% =

€19.744,44

• Provincie Limburg

• Gemeente Roermond

Vitale stad

Commandantshuis film

en infopaneel

€2.000 • Gemeente Roermond Vitale stad

Munsterplein zichtbaar

maken abdij

€ 13.000 • Provincie Limburg

• Gemeente Roermond

Vitale stad

Neerstraat

bewoningsgeschiedenis

€18.000 • Provincie Limburg

• Gemeente Roermond

Vitale stad

Totale kosten € 136.744,44

Het krediet dat nu beschikbaar is in vitale stad bedraagt € 100.000,- Dit krediet is niet voldoende om deze 

kosten te dekken. Daartoe dient het krediet opgehoogd te worden met de provinciale subsidie. Het college 
wordt voorgesteld, zodra er een besluit van de provincie is ontvangen, de stuurgroep te machtigen om het 

krediet daarmee op te hogen en dit via de kredietrapportage te rapporteren.

Kanttekeningen en risico’s

De tijdsperiode om alle projecten uit te voeren blijft een risico gezien de korte looptijd van het Programma 
Vitale Stad.

Met betrekking tot het ophogen van het budget in het programma Vitale Stad heeft nog geen besluitvorming 

plaatsgevonden. Ten aanzien van een eventuele subsidieaanvraag bestaat een risico voor de provinciale 

bijdrage voor de Archeoroute van €42.000,-. Indien deze subsidie niet wordt verkregen wordt voorgesteld de 

stuurgroep te mandateren om binnen de projecten zoals in dit voorstel genoemd, keuzes te maken die passen 

binnen het beschikbare budget. Op deze manier vindt er in de verdere uitvoering van het project geen 

vertraging plaats. .

Communicatie en participatie
Via het Programma Vitale stad zal het communicatietraject verder worden ontwikkelt.



3A



ONLINE PROMOTIE

Het project online promotie binnenstad Roermond is de link die de toeristische en recreatieve beleving 

bij de regioconsument moet brengen.

In het plan Vitale Stad zijn projecten opgenomen die toeristische en recreatieve beleving van de 

Roermond moeten vergroten. De belangrijkste projecten daarin zijn: 

het verbinden van cultuur met de binnenstad;

het verbeteren van de verbinding tussen binnenstad en Designer Outlet; 

het uitlichten van monumenten en archeologie;

Een voorbeeld van die projecten is de aansluiting van de Munsterkerk bij Het Grootste Museum van 

Nederland. Alle projecten zijn er op gericht om de beleving naar de bezoeker toe te brengen.

Het aanreiken en bereikbaar maken van de beleving is één onderdeel. Het moet worden gevolgd door 

het interesseren van de consument voor het aanbod. Daarvoor is het project online promotie 

binnenstad Roermond ingericht. Met dit project willen de partners BIZ Binnenstad en gemeente de 

consument in de regio Roermond online interesseren om offline onze binnenstad te bezoeken.

Het budget uit de subsidie stedelijke ontwikkeling is in 2018 ingezet voor het ontwikkelen van de 

strategie en de structuur van de campagne. Hieronder zijn begrepen het maken van de strategische 

keuzes, het bepalen van het why, how en what.

In Roermond hebben de partners BIZ Binnenstad, Citymanagement, VVV en gemeente er voor 

gekozen samen een traject in te gaan waarin de consument wordt overtuigd door emoties aan te 

spreken; de emoties die achter de keuzes van de consument liggen.

De kern van de uitvoering is online marketing, zoals ook succesvolle webshops en events hun 

marketing uitvoeren met een following, verhaallijnen en het inzetten van influencers. Daarbij de 

contentontwikkeling die relevant is voor Google en ons hoger brengt in de zoekresultaten en ook 

linkbuilding middels die relevante content en het delen van de content/postings zijn operationele 

doelen.

Kiezen van de doelgroepen

Zoals dat ook in de strategie van de provincie in de bestemmingsmarketing van Limburg gebeurt, is 

ook in Roermond gekozen voor het combineren van aanbod met specifieke doelgroepen.

Dit zijn de combinaties van Uitbundig geel met Gezellig lime en Ingetogen aqua met Stijlvol en luxe 

blauw.

De doelgroepen zijn gekozen door te kijken welke groepen in de regio goed vertegenwoordigd zijn, 

voor welke bestedingen die groepen kunnen zorgen en hoe het aanbod van de binnenstad van 

Roermond voor deze groepen interessant kan zijn. Geel en lime zijn goed vertegenwoordigd in de 

regio en zijn ook gewend om bij een dag in de binnenstad daar bestedingen te doen.

De gele doelgroep koppelen wij aan shoppen en leisure en in dat laatste met name voor gezinnen de 

mogelijkheid om samen actief te zijn. De lime groep is meer laidback en brengt in een groep graag 

gezellig de tijd door in de stad, bijvoorbeeld op een terras.

De mensen uit de groepen aqua en blauw brengen wij in contact worden met het aanbod dat 

Roermond heeft op het gebied van musea, monumenten, culturele evenementen en het aanbod van 

aparte, exclusievere winkels en het Designer Outlet.

Voor de groepen rood en paars heeft de binnenstad te weinig aanbod en de groepen zijn relatief klein 

in het geheel van de consumenten in de regio. De groene doelgroep levert te weinig bestedingen op 

en is daarom niet interessant. Zij zal bijvoorbeeld zelf een lunchpakket meenemen als ze gaan 

wandelen. Rood, groen en paars horen daarom niet tot onze doelgroepen. Geel en groen staan voor 

samen en gezelligheid. Aqua en blauw staan voor genieten en stijl. Dit zijn ook de thematieken 

waarmee wij vorm geven aan onze uitingen: gezellig samen en stijlvol genieten.



Focus

Het gebied dat gepromoot wordt is de binnenstad omdat het project zijn oorsprong heeft in de vraag 

van de ondernemers een hulpmiddel te ontwerpen waarmee de regiobezoeker naar onze binnenstad 

kan worden getrokken. Het doel is het bijdragen aan de omzet in de binnenstad.

Water en natuur zijn daarin ondersteunend. Wandel- en fietsroutes worden ook gebruikt om bezoekers 

te laten zien dat je niet per se met de auto of openbaar vervoer naar de stad hoeft te reizen. En het 

water wordt ook ingebracht als een manier om naar de binnenstad van Roermond te komen. De 

andere recreatieve mogelijkheden van wandel-, fietsroutes en water worden genoemd maar zijn 

ondergeschikt aan het doel om mensen naar de binnenstad te krijgen.

Gebruik van kanalen

De kanalen website (WeareRoermond.com), facebook, instagram, google(advertising) en youtube 

worden door ons gebruikt en zijn gekozen omdat ze elkaar aanvullen als touchpoint in de klantreis en 

de marketingtrechter (planning van een bezoek), als veelgebruikt kanaal door een of meer van de 

doelgroepen of als kanaal voor remarketing waar de doelgroep herhaald in contact wordt gebracht 

met ons aanbod. De website is de campagnepagina waar het verhaal van Roermond wordt verteld 

aan de bezoeker. Na het ontwikkelen van interesse door het lezen van het verhaal biedt de website de 

mogelijkheid om de reis te plannen (het how en what). In dat plannen wordt gebruik gemaakt van 

partnersites zoals die van de VVV en Roermond Bereikbaar.

Dataqestuurd

Datagestuurd werken is een belangrijk onderdeel van de campagne. Juist de online marketing leent 

zich door alle beschikbare datatools prima om te sturen met data. In het uitbouwen van de campagne 

wordt daarom steeds gewerkt in korte sprints waarin de acties worden beoordeeld op hun resultaat en 

kunnen worden bijgestuurd aan de hand van het reageren van de doelgroep.
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Inleiding
Voor het organiseren van de gezamenlijke inspanningen, die BIZ Binnenstad, Stichting 
Citymanagement Roermond (Citymanagement) en de gemeente Roermond, voor de binnenstad van 

Roermond willen verrichten is een uitvoeringsovereenkomst gesloten door deze drie partijen. In de 

uitvoeringsovereenkomst treden BIZ Binnenstad en gemeente Roermond op als opdrachtgevers. 

Citymanagement is de uitvoerder.
Voor elk jaar wordt een jaarplan gemaakt en vervolgens vastgesteld door de opdrachtgevers. In het 

jaarplan van 2018 is een communicatieplan 2018 opgenomen. In het communicatieplan 2018 staat 
ook dat Citymanagement de online promotie van de binnenstad gaat uitwerken en organiseren.

Om de uitvoering van de online promotie te regelen wordt nu de opdrachtverlening aan 

Citymanagement voorgesteld.

Argumenten

1.1 Het binden van lokale koopkracht en het laten toevloeien van koopkracht uit de regio naar de 

winkels van de binnenstad is noodzakelijk voor het bestaan en doorontwikkelen van het 

winkellandschap in de binnenstad van Roermond.
1.2 Een gestructureerde en geregisseerde online promotie van de binnenstad ontbreekt in 

Roermond.
1.3 Ondernemers en BIZ Binnenstad hebben gevraagd online promotie van de binnenstad te 

ondersteunen. De consument uit de regio moet online worden gemotiveerd om offline de winkels 

te bezoeken.
1.4 Citymanagement is de partij om een project online promotie uit te voeren. In de 

uitvoeringsovereenkomst met Citymanagement is marketing omschreven als een specifieke 

basistaak die Citymanagement voor de opdrachtgevers BIZ Binnenstad en gemeente Roermond 

moet uitvoeren. Om invulling te geven aan de basistaak marketing wordt elk jaar een 

communicatieplan gehanteerd. In het plan voor 2018 is opgenomen te starten met een door 
Citymanagement gecoördineerde en geregisseerde online promotie van de binnenstad.

1.5 Het doen van investeringen, zoals in online promotie, is niet inbegrepen in de subsidiëring van 
Citymanagement. De uitvoeringsovereenkomst met Citymanagement handelt over de inzet van 

uren voor regie, coördinatie, makelen en research. Voor projecten als online promotie is 

afgesproken dit in de vorm van opdrachten te doen.
1.6 De aanbesteding van de opdracht uitvoeren online promotie binnenstad Roermond valt, gezien 

de opdrachtwaarde van € 40.000,-, binnen de drempel van € 40.000,- voor diensten en 
leveringen die enkelvoudig onderhands kunnen worden aanbesteed. (Zie ook het advies van het 

inkoopteam.)

Kanttekeningen en risico’s
1.1 Citymanagement dient in de uitvoering van het project waar noodzakelijk met zijn stakeholders 

verdere keuzes te maken, om met die focus een zo groot mogelijk resultaat te bereiken met een zo 

efficiënt mogelijke inzet van middelen.

Het initiatief voor het project komt van ondernemers uit de binnenstad. De soorten winkels in de 
binnenstad is zeer divers. Om effect te kunnen sorteren (ook in relatie tot de beschikbare financiering) 

is het van belang dat er keuzes worden gemaakt. Keuzes over wat er wel en keuzes over wat er niet 
zal worden gedaan. Het project is afgegrensd met de binnenstad en de consument in de regio 

(ongeveer 30 autominuten van Roermond).
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1.2 Een belangrijke succesfactor is de mate waarin de winkeliers in de binnenstad het project gaan 

adopteren.
Social media is namelijk niet voor iedereen een tak van sport die graag wordt gedaan of waarvoor tijd 

beschikbaar is.

1.3 De relatieve bescheidenheid van de beschikbare financiering kan ook een risico zijn voor het 

succes van de uitvoering.

Reguliere campagnes waarin zoekwoorden worden ingezet bij zoekmachineoptimalisatie draaien met 
duizendtallen van zoekwoorden. Deze mogelijkheden bestaan in dit geval niet.

Historisch overzicht
1.1 Het college heeft in april 2017 besloten (zaaknummer 15017-2016) een uitvoeringsovereenkomst 
aan te gaan met BIZ Binnenstad en Citymanagement waarin geregeld is hoe BIZ Binnenstad en 

gemeente Roermond optreden als opdrachtgevers van Citymanagement, welke basistaken 

Citymanagement uitvoert en hoe aanvullend opdrachten worden verleend.

1.2 Het jaarplan 2018 (inclusief het communicatieplan) van Citymanagement is de basis voor het 
besluit van het college over subsidie aan Citymanagement (zaaknummer 9515-2017) voor 2018.

Financiële gevolgen
De kosten ad € 40.000,- exclusief BTW kunnen worden betaald uit de post 61569 promotionele 

activiteiten. Deze post biedt voldoende ruimte voor de investering in het project.

Uitvoering en evaluatie
Uitvoering van de opdracht vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van Citymanagement. 
Citymanagement wordt gevraagd de gemeente, als opdrachtgever, en de andere stakeholders BIZ en 

ondernemers te betrekken en partner te maken in het project. Om maximaal effect te bereiken met de 

beschikbare financiering wordt Citymanagement gevraagd het project zo in te richten dat er met 

stuurinstrumenten gezorgd kan worden dat het project wendbaar is als verwachtingen over de 

opbrengst dat vragen.
In de overleggen van de opdrachtgevers van Citymanagement, BIZ Binnenstad en gemeente 
Roermond zal het verloop van het project worden besproken. De opdrachtgevers zullen vaststellen in 

welke mate het project een succes is. Tot dat er een beter onderbouwd dashboard is samengesteld 

zal de gemeente als blijken van succes hanteren:
De deelname van ondernemers aan de kennisdeling binnen het project.
De deelname van ondernemers in het verspreiden van content tijdens campagnes. 

Ontwikkelingen in bezoekersgegevens.

Bijlagen

Bijlage 1 - Opdrachtbevestiging online promotie binnenstad 

Bijlage 2 - Inkoopadvies
Bijlage 3 - Communicatieplanning 2018 binnenstad Roermond
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Communicatieplan 2018
Online promotie binnenstad Roermond

Geachte heer Mares,

Onder de noemer van de uitvoeringsovereenkomst 2017-2020 met Citymanagement, BIZ Binnenstad 
en gemeente Roermond is een jaarplan 2018 vastgesteld met daarbij een communicatieplan voor 
2018. Voor het onderdeel “online promotie binnenstad Roermond" uit het communicatieplan willen wij 
de opdracht als onderstaand aan u bevestigen:

U gaat zorgdragen voor een strategie, structuur en werkwijze waarmee online promotie gaat 
plaatsvinden van de binnenstad met de consumenten uit de regio. Doel van het project is het 
bewegen van de klant online om de winkels offline te bezoeken.
U gaat het project op een zodanige manier uitvoeren dat de inzet van middelen zo effectief mogelijk is 
en er een maximale flexibiliteit in de sturing van de inzet van die middelen is.
De uitvoering en effecten van de online promotie doet u op een continue basis bespreken met uw 

stakeholders, waaronder de gemeente.
Deze opdracht duurt tot en met 31 december 2018. In het communicatieplan 2019 doet u voorstellen 
om de online promotie in 2019 voort te zetten. Hierin neemt u ook overwegingen op om de promotie 
uit te breiden naar consumenten buiten onze regio (inclusief het buitenland).
Om het succes van (deze fase van) het project te beoordelen informeert u ons over:

• de deelname van ondernemers (minimaal 10) aan de kennisdeling binnen het project;
• de deelname van ondernemers (starten met minimaal 10) in het verspreiden van content 

tijdens campagnes;
• ontwikkelingen in bezoekersgegevens van de binnenstad.

U voert de opdracht uit met als maximale investering van de gemeente €40.000 exclusief BTW. 

Factuuradres Gemeente Roermond:

Onze voorkeur gaat uit naar een elektronische factuur. Deze kunt u mailen naar: 
crediteurenadministratie@roermond.nl

Op de factuur dient te worden vermeld:
Opdrachtomschrijving : Online promotie binnenstad Roermond

Verplichtingnummer :PU18001017

Stadhuis I Markt 31 6041 EM | Postbus 900 6040 AX Roermond | T14 0475 j F 0475 | IBAN NL75 RABO 0127 2861 79

www.roerrriond.nl
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Voor deze aanbesteding gelden de Algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Roermond, 
(gebaseerd op het VNG Model Algemene Inkoop voorwaarden voor leveringen en diensten) inclusief 

het aanhangsel behorende bij artikel 14 aansprakelijkheidsbeperking, welke terug te vinden zijn op 

http://www.roermond.nl/VNG-lnkoopvoorwaarden.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van uw bedrijf of andere voorwaarden worden hierbij 
uitdrukkelijk uitgesloten.

De volgende bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van deze opdrachtbevestiging, waarbij in geval 
van strijdigheid tussen deze opdrachtbevestiging en de bijlagen de volgende rangorde geldt, in 
afnemende volgorde van belangrijkheid:

I. Inhoud van deze opdrachtbevestiging;
II. Inhoud algemene inkoopvoorwaarden;
III. Inhoud communicatieplan 2018 met specifiek het onderdeel online promotie;

Facturering van geleverde zaken kan alleen plaatsvinden aan opdrachtgever onder vermelding van de 
opdrachtomschrijving en het verplichtingsnummer. Tevens dient uit de factuur duidelijk te blijken welke 
dienst of product geleverd is.

Meerwerk kan slechts in rekening worden gebracht indien u hiervan vooraf een schriftelijke opgave 
heeft gedaan en de gemeente het meerwerk schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor deze aanbesteding 
Maurice Maessen (0475-359838 of mauricemaessen@roermond.nl).

Burgemeester en wethouders van Roermond,

)
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Advies Inkoop
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Algemene gegevens: opdracht tot uitvoeren online promotie binnenstad Roermond

Zaaknummer:

Behandelend inkoopadviseur: René Vranken

Werk, levering, Dienst, Sociale en andere specifieke dienst Dienst

Motivering:

Geadviseerde inkoopprocedure: Onderhands enkelvoudig

Motivering:

De geraamde waarde van € 40.000,- valt binnen de drempel van € 40.000,- voor enkelvoudig 

onderhands aanbesteden voor diensten.

Advies:
Hierin worden de volgende onderwerpen benoemd:
- Aandachtspunten aanbestedingsprocedure
- Algemene inkoopvoorwaarden/ARW 2016/ ARBIT/overige 

branchevoorwaanden
- Duurzaamheid
- Grensoverschrijdend belang
- Gunningscriterium (beste prijs-kwaliteitverhouding tenzij)

- MKB
- Opdrachtbevestiging/contract
- Samenvoegen/percelen
- Social return
- Uit te nodigen leveranciers)

De aanbesteding van de opdracht uitvoeren online promotie binnenstad Roermond valt, gezien 
de opdrachtwaarde van € 40.000,-, binnen de drempel van € 40.000,- voor diensten en 
leveringen die enkelvoudig onderhands kunnen worden aanbesteed. Deze dienst valt onder de 
aanbestedingscategorie "Advies inzake onderzoek en ontwikkeling met cpv-code 73200000-4" 
en hiervoor dient een bedrijf uit Roermond of omgeving uitgenodigd te worden tot inschrijving, 
mits deze voorhanden is en voldoet aan de geschiktheidseisen. De aspecten social return, 
duurzaamheid en innovatie kunnen als eis/gunnmgscntenum worden meegenomen maar is niet 
verplicht. De Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeente Roermond (VNG-model) dienen 

van toepassing te worden verklaard.

Advies 01 (2014)
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Inleiding

Roermond (Limburgs: Remunj) is een sfeervolle stad met een grote rijkdom aan 
cultuurhistorie, een gezellig winkelhart en een unieke ligging aan de Maasplassen.
De gemeente Roermond is met ca. 57.000 inwoners een middelgrote stad, gelegen 
in de regio Midden-Limburg. De stad aan Maas, Roer en Swalm ligt daarnaast 
centraal in de Euregio Rijn-Maas-Noord. Zowel Duitsland als België liggen op nog 
geen 15 kilometer afstand.

Aanleiding
De Roermondse binnenstad is uniek door haar historische bebouwing, sfeervolle 
pleinen en de verbinding met het water. Jaarlijks weten al 7 miljoen bezoekers de 
Roermondse binnenstad te vinden. Marketing van de binnenstad werd tot op heden 
veelal projectmatig en op ad hoe basis opgepakt. Om meer toekomstbestendig te 
zijn én toe te werken naar meer meetbare resultaten hebben Stichting BIZ 
Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond aan Stichting Citymanagement 
Roermond gevraagd een marketing plan op te stellen voor de Roermondse 
binnenstad in 2018.

Ten tijde van het schrijven van dit plan loopt er een traject om het DNA en de 
identiteit van Roermond helder op papier te krijgen. Het DNA en de identiteit vormen 
de basis voor de op te stellen marketing propositie voor de stad Roermond.
Vanwege de snelle ontwikkelingen, waar de stad Roermond mee te maken heeft, is 
besloten niet te wachten met het marketingplan tot het traject voor de identiteit van 
Roermond is doorlopen, maar op basis van reeds bekende gegevens in 2017 een 
communicatieplanning op te stellen voor de binnenstad voor 2018.

Voor de samenstelling van deze communicatieplanning is gekeken naar input en 
kaders die worden gegeven vanuit de toekomstvisie Roermond 2030, de 
economische visie Roermond 2017, de communicatievisie gemeente Roermond 
2015 en het plan Vitale Stad van de gemeente Roermond. Daarnaast wordt er met 
dit plan aansluiting gezocht bij het BIZ plan 2016-2020 van Stichting BIZ Binnenstad 
Roermond en de uitvoeringsovereenkomst tussen Stichting BIZ Binnenstad Roermond, 
gemeente Roermond en Citymanagement Roermond. De communicatieplanning is 
onderdeel van jaarplan 2018 van de Stichting Citymanagement Roermond.
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Communicatieplanning

De basis van de communicatieplanning is een jaarplanning (zie laatste pagina) met 
daarin een overzicht van feestdagen, Duitse feestdagen, vakanties, evenementen, 
druktecijfers van bezoekers in de stad en thema's die in de betreffende periode 
kunnen worden ingezet. De jaarplanning geeft inzicht in de levendigheid van de 
Roermondse binnenstad en aanknopingspunten voor de communicatie naar de 
regiobezoeker. Dé jaarplanning vormt daarom de basis voor deze 
communicatieplanning en daarmee ook de inzet van de communicatiemiddelen in 
bepaalde periodes.
Om dit plan realistisch en werkbaar te maken, worden de volgende uitgangspunten 
toegelicht.

Rolverdeling
Citymanagement Roermond is coördinator en bewaker van authenticiteit, identiteit 
en rendement van de marketing. Citymanagement coördineert en monitort de 
uitvoering van de marketing. Citymanagement Roermond draagt ten slotte zorg 
voor samenhang en beheersing van de financiën.
De gemeente en BIZ zijn sparringpartners voor marketingvoorstellen en het opstellen 
van het marketingplan. De gemeente en BIZ Binnenstad stellen (strategische) 
beleidskaders vast aan de hand van de nog te bepalen identiteit en marketing 
coördinatie.
De VVV Midden-Limburg is een uitvoerende partij die Citymanagement kan 
betrekken bij de uitvoering van projecten.
De communicatieplanning is onderdeel van het jaarplan 2018 van Stichting 
Citymanagement Roermond.

Budget
De voorstellen die in dit plan worden gedaan, betreffen communicatie activiteiten 
voor het jaar 2018 of de voortzetting van bestaande projecten in 2018. Voor 2018 zijn 
de volgende budgetten beschikbaar voor de communicatieplanning:

• Budget voor BIZ marketing projecten (posters, banieren etc.)
• Beleidsregel promotionele activiteiten
• Economisch Stimulerend Sociaal Verbindend (ESSV) budget marketing 2017 

(gemeente).

Doel
Het doel van de communicatieplanning is een consequente eenduidige profilering 
van Roermond als winkelstad. Het doel van de profilering is het stimuleren van de 
economische ontwikkeling van de Roermondse binnenstad. Het gebied binnenstad 
is hiervoor gelijk gesteld aan het gebied waar de BIZ Binnenstad Roermond van 
kracht is.

Doelgroep
De doelgroep van de campagne is de regiobezoeker (dus de bezoekers uit de 
eigen regio die onze binnenstad bezoeken). Voor de ondernemers in de binnenstad 
vormt de regiobezoeker de belangrijkste bron van inkomsten. Het is daarom 
belangrijk dat de regiobezoeker niet wordt vergeten, terwijl wordt gestreefd naar het 
trekken van meer bezoekers van buiten de regio. De regiobezoeker moet als 
voornaamste bezoeker worden gebonden aan de stad, waardoor hij ook in de
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toekomst blijft komen. Zodra de communicatie naar de regiobezoeker goed is 
ingericht, is het de intentie om de doelgroep uit te breiden (indien mogelijk al in 
2018) met de volgende doelgroepen: Duitse bezoekers uit de grensregio, Belgische 
bezoekers uit de grensregio, Nederlandse bezoekers uit een grotere regio en ten 
slotte nationale en internationale bezoekers/toeristen.

Het is belangrijk dat de doelgroep "regiobezoeker” bij de start van de uitvoering van 
deze communicatieplanning nader wordt gespecificeerd. Denk aan het omschrijven 
van de regio waarop wordt gericht en het eventueel benoemen van 
subdoelgroepen, zoals jongeren, ouderen, gezinnen met kinderen etc.

Gegevensverzameling
Citymanagement Roermond is naast deze communicatieplanning bezig met het 
opzetten van een betere basis voor gegevensverzameling. Ten tijde van het 
opstellen van deze communicatieplanning wordt er een inventarisatie gemaakt van 
bestaande beschikbare gegevens, waarna wordt gekeken welke gegevens 
ontbreken ten einde deze gegevens aan te gaan vullen. Deze gegevens moeten 
leiden tot een beter inzicht in de bezoekers van de binnenstad, het gebruik van de 
binnenstad en het functioneren van de binnenstad. Vermoedelijk kunnen deze 
gegevens in 2018 worden gekoppeld aan de marketing van de stad, waardoor er 
meer inzicht zal komen in de doelgroepen van de stad en het mogelijk is om de 
effecten van de marketing beter te gaan meten/monitoren.

Randvoorwaarden
Stichting BIZ Binnenstad Roermond, Stichting Citymanagement Roermond, 
gemeente Roermond en VVV Midden-Limburg organiseren of coördineren jaarlijks 
diverse projecten in de binnenstad. Denk aan diverse activiteiten, sfeerverlichting, 
bloemdecoratie en evenementen in de binnenstad. Deze projecten zijn van belang 
voor de communicatie naar de bezoekers, maar blijven de verantwoordelijkheid van 
de bovengenoemde partijen (organisatorisch en financieel).

Wat geldt voor de projecten, geldt tevens voor de evenementen in de stad (zowel 
die van de BIZ Binnenstad als alle andere evenementen). Doorgang van de 
uitvoering van evenementen in de binnenstad is geheel de verantwoording van de 
evenementenorganisatie (organisatorisch en financieel) en zijn in geen enkele zin 
onderdeel van de communicatieplanning. Tevens blijven 
evenementenorganisatoren verantwoordelijk voor hun eigen promotie.

Ten slotte richt deze communicatieplanning zich op de externe communicatie naar 
de bezoekers van de binnenstad. De interne communicatie tussen de BIZ Binnenstad 
en de binnenstad ondernemers is van groot belang voor het slagen van deze 
planning, maar is geen onderdeel van deze communicatieplanning. Communicatie 
naar de binnenstadondernemers blijft de verantwoordelijkheid van de BIZ 
Binnenstad.

Communicatiemiddelen
Voor de communicatie kunnen een groot aantal communicatiemiddelen worden 
ingezet. In augustus heeft Citymanagement Roermond voorstellen gedaan, waarna 
de BIZ Binnenstad en de gemeente Roermond een keuze hebben gemaakt voor de
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in 2018 in te zetten communicatiemiddelen. Deze communicatiemiddelen zijn 
ingedeeld in de categorieën: online, PR, reclame, buitenreclame en diversen.

Online

)

In een tijd waarin een kwart van de wereldbevolking actief is op Facebook valt het 
belang van internet niet te ontkennen. Velen oriënteren eerst online als ze een 
bestemming zoeken voor hun dagje uit of oriënteren zich over wat er te doen is als 
de bestemming al gekozen is. ‘Waar gaan we naartoe? Wat is er te doen? Wat voor 
winkels zijn er?', zijn vragen die kunnen worden gesteld. Voor Roermond is het 
daarom belangrijk om online zichtbaar en vindbaar te zijn. Bezoekers moeten online 
worden verleid om een bezoek te brengen aan de binnenstad. Om dit te realiseren 
wordt er een project gestart voor de online communicatie.

Het doel is om de regiobezoeker online te motiveren om offline naar de winkel in de 
binnenstad te komen en daardoor meer koopkrachttoevloeiing te realiseren uit de 
regio. De winkels, de horeca en cultuur in de binnenstad moet hiervan profiteren. 
Om het project goed te starten wordt er strategisch advies ingewonnen, waarbij 
wordt gekeken naar hoe de binnenstad relevant wordt voor de doelgroep. Waar 
bevindt de doelgroep zich, wat doen ze online en hoe kan de binnenstad hier het 
beste op inspelen?
Het advies moet leiden tot een plan, waarin wordt aangegeven welke middelen 
moeten worden ingezet voor welk doeleinde en de samenhang tussen de kanalen.

In het plan is tevens aandacht voor:
• Inzet voor verschillende kanalen (website, sociale media, review apps, 

bloggers/vloggers);
• Wat de binnenstad wil uitstralen;
• Het op een juiste manier ontsluiten voor informatie naar bezoekers (winkels, 

horecagelegenheden, bezienswaardigheden en evenementen), door 
Citymanagement Roermond i.s.m. VVV Midden-Limburg, BIZ Binnenstad en 
gemeente Roermond;

• SEO optimalisatie: het optimaliseren van de vindbaarheid online;
• Advertising via social media;
• Google-analytics/continu meten van effecten van communicatie/uitingen;
• Verzamelen van bezoekersgegevens;
• Benodigde geld- en tijdsinvestering.

Met het ingewonnen advies zal Citymanagement Roermond de kanalen gaan 
inrichten en zich inzetten om de regiobezoeker te motiveren naar de Roermondse 
binnenstad te komen én aan de binnenstad te binden. Dit zal gebeuren in 
samenspraak en overleg met de BIZ Binnenstad en de gemeente Roermond.

De jaarplanning, zoals opgenomen in dit plan, vormt de basis voor uitingen op de 
website en sociale media kanalen. De online kanalen worden ingezet om de 
regiobezoeker te informeren over de activiteiten en ontwikkelingen in de 
Roermondse binnenstad.
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PR

Door thema’s en evenementen te koppelen aan bepaalde media kan free publicity 
zorgen voor extra PR voor de Roermondse binnenstad. Free publicity bestaat uit 
diverse onderdelen die kunnen worden ingezet voor de campagne, die hieronder 
kort zullen worden benoemd.

Standaard promotiemateriaal
Alleen nadenken over de inzet van de juiste communicatiemiddelen is niet 
voldoende om het gestelde doel te bereiken. Belangrijker nog is hoe de boodschap 
wordt verpakt. Als de Roermondse binnenstad zich wil onderscheiden van andere 
steden zal ze consequent een herkenbare en eenduidige boodschap moeten 
uitdragen. Deze boodschap moet worden verpakt in standaard promotiemateriaal 
die zorgt voor herkenning. Herhaling van de boodschap draagt immers in 
belangrijke mate bij aan de effectiviteit van de communicatie.

Dit standaard promotiemateriaal moet ervoor zorgen dat alle uitingen over de 
Roermondse binnenstad herkenbaar zijn en duidelijk is dat ze van dezelfde afzender 
komen. Of het nou gaat om evenementenborden, uitingen op sociale media of 
posters in de winkel. Citymanagement Roermond zal het promotiemateriaal beheren 
en ter beschikking stellen aan organisaties en bedrijven die de campagne willen 
ondersteunen. Dit budget heeft puur betrekking op het ontwerpen van templates en 
dekt geen drukwerk.

Beeldbank
Voor het opzetten van een beeldbank wil de gemeente het voortouw nemen met 
het kaderen van de kwaliteit van de te gebruiken foto's. Citymanagement 
continueert de afspraken met fotografen en vult dit verder in aan de hand van de 
kwaliteitskaders vanuit de gemeente.
In 2018 onderzoeken en het liefste implementeren hoe de foto's online gedeeld 
kunnen worden door de gemeente Roermond en Citymanagement.

Persberichten
Persberichten over noemenswaardige zaken die zich afspelen in de Roermondse 
binnenstad dragen bij aan de campagne voor de binnenstad. Het opstellen en 
versturen van persberichten wordt uitgevoerd door Citymanagement Roermond. 
Over plaatsing van een bericht wordt door ieder media zelf beslist. Voordeel is 
echter dat aan de plaatsing geen kosten verbonden zijn.

Persbezoek aan de stad
Bloggers, vloggers en/of redacties van magazines, dag- en weekbladen uit te 
nodigen om kennis te komen maken met Roermond in overleg met VVV Midden- 
Limburg. Het doel is dat zij na een bezoek aan de stad een positief verhaal 
publiceren. Het idee is om twee maal per jaar dergelijke dagen te organiseren: 
eenmaal in het voorjaar en een tweede maal rond de kerstperiode.
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Spoordeelacties
Om bezoekers van buiten de regio naar Roermond te trekken zijn er een aantal keer 
per jaar spoordeelacties naar Roermond. Dit is een project van het Mobiliteitsfonds, 
waarvoor VVV Mïdden-Limburg afspraken maakt met NS en lokale partners, zoals het 
Designer Outlet Roermond en horeca zaken. Bezoekers kunnen dan voor een 
aantrekkelijke prijs in een bepaalde periode Roermond bezoeken per trein en krijgen 
ter plekke een goodiebag en vaak ook korting en/of een gratis lunch.
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Reclame

Diverse huis-aan-huis bladen kunnen worden ingezet voor promotie van specifieke 
boodschappen aan de regiobezoeker.

Advertenties
Advertentiekeuzes worden gemaakt op basis van de concrete projecten en in die 
projecten opgenomen activiteiten en middelen.
Per project wordt geadverteerd via de mediakanalen die op dat moment daarvoor 
het meest geschikt zijn. Denk aan Uit magazine, Uitwijzer, Dagblad de 
Limburger/Limburgs Dagblad, Weekbladen (Via Roermond, Gilsing weekbladen} en 
Magazines (Citylife, Navenant, Libelle, Kampioen, Waterkampioen).

Evenementenkalender Citylife
Het magazine Citylife wordt 4 keer per jaar huis-aan-huis verspreid in de gehele 
gemeente Roermond en omgeving. Citylife is daarom uitermate geschikt om de 
regiobezoeker te bereiken. Citymanagement Roermond verzorgd al jaren de input 
voor de evenementenkalender in de Citylife, waarbij Citymanagement 
evenementen en foto's aanlevert die worden gebruikt op deze pagina. Doel van 
deze pagina is bekendheid te geven aan wat er te doen is in Roermond en tevens 
staat er een verwijzing op naar de website van Citymanagement voor meer 
informatie. De kosten voor deze evenementenpagina bestaan puur uit de uren inzet 
van Citymanagement Roermond. Enerzijds voor het verzamelen van informatie, het 
opstellen van de teksten, controle van de proefdruk en anderzijds deelname aan de 
redactievergadering van de Citylife.

Specials over Roermond
Roermond kan extra onder de aandacht worden gebracht door in overleg met 
uitgevers specials te laten uitbrengen over de stad. Dit kan bijvoorbeeld een special 
zijn over winkelstad Roermond, waar bedrijven worden gevraagd te adverteren en 
in ruil daar voor redactionele ruimte beschikbaar is om Roermond als winkelstad te 
profileren. Ook kan worden gedacht aan arrangementen die worden gepubliceerd 
in magazines om bezoekers van buiten de regio naar de stad te trekken.

Er zal geen dermate hoog budget beschikbaar zijn om regelmatige specials over 
Roermond te publiceren of lange termijn afspraken te maken met diverse media. 
Eenmalige vooraf afgesproken specials zijn daarom vaak prijzig. Om interessante en 
aantrekkelijk geprijsde afspraken te kunnen maken met diverse media is het vaak 
van belang om snel te kunnen acteren op het moment dat er zich een kans 
voordoet. Dit kan veelal niet vooraf gepland worden.
Aangezien VVV Midden-Limburg goede contacten heeft met diverse media kunnen 
zij worden ingezet om deze specials en/of arrangementen te organiseren. Om een 
bepaalde flexibiliteit te kunnen vasthouden is het voorstel een bedrag per jaar vast 
te stellen met enkele richtlijnen, waarna dit budget op een zo effectief mogelijke 
manier kan worden ingezet met als doel zo veel mogelijk publiciteit voor Roermond 
te genereren. Citymanagement Roermond neemt de beslissing over uiteindelijke 
inzet van dit budget.
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Print media
Er wordt een budget gereserveerd om in 2018 te adverteren in print media. Dit 
budget kan flexibel worden ingezet op het moment dat er een aanleiding is om te 
adverteren in print media. Bij print media kan worden gedacht aan glossy 
magazines, zoals Navenant, maar ook aan lokale weekbladen zoals VIA Roermond.

Posters openingstijden
De BIZ Binnenstad Roermond stelt aan de ondernemers in de binnenstad posters ter 
beschikking, waarin zij communiceren over de openingstijden tijdens de feestdagen. 
Deze posters zijn onderdeel van de communicatie naar de regiobezoeker en zouden 
daarom moeten worden opgenomen in deze campagne.

Roermond pagina Stadtspiegel
De Roermond pagina in de Stadtspiegel is de eerste link naar communicatie in 
Duitsland. Voor toekomstige toepassingen wordt dit gecontinueerd.
Dit weekblad verschijnt iedere woensdag in de regio Mönchengladbach/Viersen en 
heeft een oplage van 219.780. De Roermond pagina is een vaste pagina, waar 
adverteerders uit Roermond en omgeving hun advertenties kunnen plaatsen. 
Citymanagement Roermond zorgt op deze pagina voor redactionele informatie 
over de stad, welke bestaat uit de evenementenkalender voor die periode en 
andere actuele zaken die spelen in de stad.
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Buitenreclame

Buitenreclame biedt diverse mogelijkheden om Roermond in en buiten de 
binnenstad te profileren als winkelstad.

Banieren binnenstad
De banieren aan de lantaarnpalen zijn een mooie manier om de bezoeker te 
verwelkomen en sfeer te creëren in de stad. In 2017 zijn er nieuwe banieren 
ontworpen, deze banieren blijven in 2018 hangen. In 2018 zullen er alleen kosten 
worden gemaakt voor het opnieuw ophangen van de banieren, nadat de 
sfeerverlichting is afgehaald.

Evenementenborden aan de invalswegen
Al jaren zorgt Citymanagement Roermond ervoor dat op 4 plekken aan de 
invalswegen in Roermond evenementenborden automobilisten en andere 
passanten informeren over het actuele evenementen aanbod in Roermond.
Voor de evenementenborden op de invalswegen wordt gepoogd om de investering 
en te besteden tijd terug te brengen. Dit kan zitten in het beperken van het aantal 
borden. Citymanagement zal het gebruik van de evenementenborden in het begin 
van 2018 continueren en in medio 2018 met een nieuwe voorstel komen.

Wachtruimte busstation Roermond
Begin 2013 is het station in Roermond opgewaardeerd. Er is een digitale VVV zuil 
toegevoegd met twee handige plattegronden, tn de wachtruimte op het busstation 
is een achterwand geplaatst waarbij Roermondenaren model hebben gestaan. In 
2016 zijn de wanden, door de bouwwerkzaamheden aan Hotel Roermond 
beschadigd. Verwachting is dat zodra dc werkzaamheden aan Hotel Roermond in 
een verder stadium zijn, de achterwand in de wachtruimte zal worden vervangen. 
Deze vervanging is geheel ten koste van de projectontwikkelaar.
De aanbeveling is om op deze nieuwe wanden de binnenstad af te beelden, om zo 
passanten te verleiden om de binnenstad van Roermond te gaan bezoeken. De 
ontwikkelaar/aannemer van Hotel Roermond dient de wachtruimte te herstellen.

)
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Diversen

Het Ontdekken Waard
De campagne het ontdekken waard brengt plekken in Roermond onder de 
aandacht, die volgens de eigen inwoners het ontdekken waard zijn. De campagne 
is in 2016 gestart en heeft tot resultaat dat 21 verkiezingsborden in de gemeente 
Roermond ieder een plek presenteren aan passanten. Daarnaast is aan de 
campagne een website verbonden met achtergrondinformatie, een fietsroute 
(digitaal en in papieren versie) en zijn er ansichtkaarten beschikbaar. VVV Midden- 
Limburg heeft haarzomerwandelingen in 2017 het thema het ontdekken waard 
meegegeven.
De campagne heeft veel positieve reacties opgeleverd van zowel bewoners als 
bezoekers van de stad. De intentie is daarom om de campagne in 2018 te 
verlengen. Het verlengen van het project houdt het volgende in: onderhoud van de 
website, evt. herdruk van ansichtkaarten en/of de fietsroute, verspreiding van de 
fietsroute in het voorjaar, vernieuwen stickers verkiezingsborden bij vernieling en 
roulatie van de borden. In 2018 wordt tevens gekeken hoe het project 
doorontwikkeld kan worden.

Kerstbomen in de binnenstad
Om de stad volledig in kerstsfeer te krijgen zorgt de BIZ Binnenstad voor 
sfeerverlichting. De pleinen Markt en Stationsplein zijn echter niet compleet zonder 
een mooie kerstboom. In 2018 worden de Kerstbomen incl. verlichting weer 
geplaatst.

)

13



Voorbereiden in 2018

Naast de voorgenoemde communicatie uitingen en projecten zijn er mogelijkheden 
die niet kunnen worden opgepakt per januari 2018, maar die een meerwaarde 
kunnen bieden als ze in de 2® helft van 2018 of in 2019 worden opgepakt.

Storytelling
Roermond is een stad met een rijke historie. Veel elementen van deze geschiedenis 
zijn bewaard gebleven en zichtbaar. Echter zijn er ook tal van wetenswaardigheden 
onbekend en niet zichtbaar, maar wel de moeite waard om te vertellen. Het voorstel 
is om door middel van storytelling een link te leggen tussen het verleden en het 
heden. Bezoekers aan de stad moeten door visuele uitingen in de openbare ruimte 
geïnformeerd worden over het verleden en zo meer beleving krijgen bij de stad 
Roermond. Naast een stad om te winkelen moeten ze een indruk hebben van wat 
de stad nog meeris (op met name cultureel gebied). De insteek mag origineel en 
toegankelijk (luchtig) zijn en in het oog springen (visueel interessant).

Video
Aangeraden wordt om in 2018 een nieuwe video te maken ter promotie van de 
binnenstad, waarbij de centrale thema’s zijn: Roermond winkelstad, sfeer, 
gezelligheid en evenementen. Deze kan gebruikt worden op de websites, en als 
advertising op Facebook en Instagram.

Bioscoopreclame
De doelgroep in de bioscoop Foroxity is de juiste (de regionale bezoeker), maar de 
boodschap voor de bioscoopreclame is nog niet helder. Doel is om in 2018 een 
voorstel voor te bereiden voor 2019.
De bioscoop Foroxity in Roermond trekt jaarlijks 230.000 bezoekers uil rnel name de 
regio Roermond. Voor elke film worden in de bioscoop reclames vertoond die een 
hoge attentiewaarde hebben. Bioscoopreclame is daarom een goede manier om 
de regiobezoeker te bereiken. Voorstel is een filmpje op te nemen ter promotie van 
de binnenstad (zie voorstel video). Hierbij is het mogelijk om een actuele 
evenementenkalender toe te voegen die regelmatig wordt bijgewerkt.

Radio
Voor radio kan in 2018 desk research worden gedaan over de mogelijkheden en 
onmogelijkheden.
Radio is een zeer geschikt medium om frequent en kostenefficiënt onder de 
aandacht te komen. Door een zender te kiezen die qua imago past bij de 
omschreven doelgroepen en vervolgens in een bepaalde periode regelmatig 
informatie over Roermond communiceert, wordt de doelgroep aangesproken. Op 
dit moment wordt echter niet ingezet op reclame voor de binnenstad op de radio.

Promotie over de grens
Promotie over de grens: vooruitlopend op de uitbreiding van de communicatie kan 
Citymanagement al desk research doen naar mogelijkheden en onmogelijkheden.

Voor promotie in de grensstreek met België en Duitsland kan advies worden 
opgevraagd van een gespecialiseerd mediabureau. Mediabureaus hebben een 
goed overzicht van de mogelijk in te zetten media en de doelgroepen die met de
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diverse media worden bereikt. Tevens hebben zij, doordat zij voor meerdere 
bedrijven inkopen, een goede onderhandelingspositie en kunnen daardoor scherpe 
prijzen aanbieden. Het Designer Outlet Roermond werkt ook met een mediabureau 
die hun adviseert bij in te zetten media in binnen- en buitenland.
Op dit moment zijn de mogelijkheden om in het buitenland te adverteren met 
behulp van een mediabureau nog niet in kaart gebracht. Indien er een concrete 
vraag is om dit op te pakken en het beschikbaar budget voor deze promotie 
bekend is, kan Citymanagement dit uiteraard wel oppakken.

Loyaliteitsprogramma
Een doel van deze planning is de regiobezoeker naar Roermond te trekken en aan 
de stad te binden. Een loyaliteitsprogramma beloont bezoekers die regelmatig 
komen en kan hen daarom ook aan een winkelgebied en/of specifieke winkels 
binden. Daarnaast levert een loyaliteitsprogramma gegevens op van de 
regiobezoekers die kunnen bijdragen aan de meetbaarheid van de inzet van 
communicatiemiddelen en het verder verscherpen van de marketing inspanningen.

Charme offensief Duitse dagen
Op Duitse feestdagen wordt vaak door ondernemers opgemerkt dat de 
regiobezoeker i.v.m. de drukte weg blijft. Daarom is het voorstel om op deze dagen 
een charme offensief te starten naar de regiobezoeker. Dit kan worden gedaan 
door bijv. op alle geparkeerde fietsen een roos te plaatsen met daarbij een briefje 
‘bedankt voor jullie komst’. Op deze manier worden regiobezoekers gestimuleerd 
om op Duitse dagen toch (met de fiets) naar de binnenstad te komen.

Het bovenstaande charme offensief is bedoeld om de regiobezoeker die met de 
fiets komt te belonen. Hiermee worden dus alleen mensen die al in de stad zijn 
bereikt. Het is zinvol om hiernaast ook te kijken hoe de regiobezoeker thuis al kan 
worden geïnformeerd over de Duitse dagen met de insteek om tóch te komen. 
Voorstel is daarom om met diverse partijen in overleg te gaan om de regiobezoeker 
ook op Duitse dagen naar Roermond te krijgen.

LED schermen
Desk research doen naar de mogelijkheden om LED schermen te plaatsen bij de 
invalswegen en of belangrijke knooppunten rondom Roermond. Bedoeling is dat 
deze LED schermen multifunctioneel worden ingezet t.b.v. promotie van de 
binnenstad, evenementen en het informeren over veiligheid, wegafsluitingen en 
actueel nieuws.
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Financieel overzicht

In onderstaande tabel staat een overzicht van alle voomoemde 
communicatiemiddelen en de bijbehorende kosten.

Communicatiemiddelen Bedrag excl. 
btw

Online communicatie naar regiobezoeker €47.170
Strategisch advies online communicatie

Implementatie online communicatieplan
Beheer online kanalen
SEO optimalisatie
Online advertising

Meten = weten
PR € 5.100
Standaard promotiemateriaal

Beeldbank
Gezamenlijke beeldbank CM en gemeente Roermond
Persbezoek incl. inzet VVV Midden Limburg en verzorging bezoek
Reclame €12.500
Specials over Roermond incl. inzet VVV Midden Limburg

Print media
Poster openingstijden + verspreiding via BIZ begroting
Roermond pagina in Stadtspiegel
Buitenreclame € 9.050
Banieren Binnenstad via BIZ begroting

Evenementenborden
Wachtruimte Busstation
Diversen € 20.500
Het ontdekken waard
Kerstbomen in de binnenstad

Totaal bijdrage Gemeente Roermond €76.120
Totaal bijdrage Citymanagement Roermond €6.100
Totaal bijdrage BIZ Binnenstad Roermond € 12.100

Versie 31 januari 2018 

Kanttekening btw
Alle bedragen in deze begroting zijn exclusief btw. Er wordt door de Gemeente 
Roermond opdracht verleend voor het uitvoeren van deze voorstellen, waardoor dit 
correct is. Indien in plaats van een opdracht subsidie wordt verleend heeft dit 
consequenties voor de begroting.
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Planning inzet communicatiemiddelen

Hieronder staat een planning van de inzet van communicatiemiddelen in 2018. De 
daadwerkelijke inzet van de communicatiemiddelen en planning hangt uiteraard 
samen met de beschikbaarheid van financiële middelen en het moment waarop er 
hierover wordt beslist.

Planning communicatiemiddelen 2018
Online promotie platform jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Strategisch advies online communicatie

Implementatie online communicatieplan

Beheer online kanalen
SEO optimalisatie

Online advertising

Meten = weten

PR jan feb mrt apr mei Jun Jul aug sep okt nov dec

Standaard promotiemateriaal

Beeldbank

Gezamenlijke beeldbank

Persberichten

Persbezoeken (bloggers/vloggers)

Spoordeelacties
Reclame jan feb mrt apr mei jun Jul aug sep okt nov dec

Citylife (evenementenkalender)

Specials over Roermond

Print media

Posters openingstijden

Roermond pagina Stadtspiegel

Buitenreclame Jan leb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Banieren binnenstad

Evenementenborden aan de invalswegen

Wachtruimte busstation Roermond

Diversen jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Het Ontdekken Waard

Kerstbomen (Markt en Stationsplein)
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Jaarplanning

Op de volgende pagina's staat de jaarplanning voor het jaar 2018. Hierin staat 
aangegeven:

• De datum van de maandag van die week (de zaterdagen en zondagen zijn 
lichtgrijs gearceerd):

• het weeknummer;
• Nederlandse, Duitse en Belgische feestdagen (geel/oranje gearceerde 

dagen zijn vrije dagen):
• Evenementen die relevant zijn voor de binnenstad, aangegeven met 

geschatte datums o.b.v. voorgaande jaren (in paarse letters);
• Overige zaken die relevant zijn voor de planning, zoals Nederlandse en Duitse 

schoolvakanties (grijs gearceerde weken zijn schoolvakanties);
• Druktecijfer gebaseerd op Locatus gegevens. Het percentage geeft de 

drukte aan in dezelfde week van het jaar in 2017 t.o.v. een gemiddelde week 
in 2017.100% is dus een gemiddeld bezoekersaantal per week (in 2017 waren 
dit 199.940 bezoekers per week);

• Ideeën voor een thema voor een bepaalde periode, dat kan worden ingezet 
voor de communicatie. Het jaarthema van 2018 is vrijheid, aldus bepaald 
door het Cultuur Platform Roermond.

)
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Dossiernummer

Vertrouwelijk

Vergaderdatum

Agendapunt

Omschrijving

Organisatieonderdeel

Eigenaar

Bereikbaar op

Zaaknummer

Medeadviseur(s)

Publicatiemoment B&W besluit 

Portefeuillehouder(s)

Vergadering B&W openbaar

4288

Nee

11 december 201 8 

2.5

Wandelverbinding ECI binnenstad

Plannen en projecten

Ben Driessen, bendriessen@roermond.nl

9456

28410-2018

Thei Claessen, Franny Craemers, Femke Boonen, Leon 

van Nieuwenhoven, Wout Fictorie, Steffen Flouben 

Direct na besluitvorming publiceren 

Mw. A. Waajen-Crins ( Wethouder)

Bijlagen

BW voorstel - wandelverbinding ECI binnenstad.docx

Bijlage 1 - ontwerp uitgewerkt plan.pdf

Bijlage 2 - offerte achterpad Loesbleik dd 29-1 1 -201 8.pdf

Geagendeerd Vergaderdatum

Vergadering PHO economische

zaken

1 0 december 201 8

Vergadering B&W openbaar 11 december 2018

Parafering

Jos Rensen,

josrensen@roerm

ond.nl

Akkoord 03-12-2018

14:45

Toelichting

Hoe zijn de bewoners en de wijkraad meegenomen in de totstandkoming van dit ontwerp? 

Wat kunnen we hier verwachten vanuit de omgeving?

Hoe past dit in het aanbestedingsbeleid van de gemeente Roermond (1 offerte)? Begrijp ik 

goed dat de bewoners van de voorstad achteraf (na realisatie van de plannen) worden 

geïnformeerd en dat zij dan hun bezwaren kenbaar kunnen maken.

Is dit pad achter Valies voor onze rekening?



gemeente Roermond

antwoorden:

In december 201 6 heeft het college randvoorwaarden vastgesteld voor het ontwerp. De 

buurtbewoners zijn hierover geïnformeerd tijdens de bijeenkomst in februari 201 7. Daarbij 

is het concept ontwerp gepresenteerd en toegelicht.

De buurt wilde een hoge haag, geen bankjes en gebakken materiaal als bestrating, geen 

verlichting die naar de woningen uitstraalt Op al deze punten is tegemoet gekomen behalve 

t.a.v. de hoge haag. Randvoorwaarde van het college is nl. openheid en zicht op de Roer. De 

wensen vanuit de buurt zijn gehonoreerd voor zover dat past binnen de randvoorwaarden 

van het college.

In juli 201 8 heeft u besloten dat de situering van het pad iets wordt aangepast waardoor de 

linde boom aan het begin van het pad gehandhaafd kan blijven. Dat is terug gekoppeld aan 

de voorzitter van de wijkraad, tevens bewoner van de Voorstad Sint Jacob.

Het pad is onderdeel van de openbare ruimte van Roerdelta fase 1 en moet op basis van de 

ROK door de SDK worden gerealiseerd conform inrichtingsplan Roerdelta fase 1. Door de 

provinciale is de mogelijkheid aanwezig de uitstraling en materiaalgebruik ( gebakken 

materiaal) te verhogen t.o.v. het inrichtingsplan ( beton of asfalt). Voorwaarde voor de 

provinciale subsidie is dat de gemeente opdrachtgever is voor dit deel. Hieraan wordt 

voldaan door dit besluit. Gezien de hoogte van dit bedrag past dit binnen het 

aanbestedingsbeleid.

Voorgesteld besluit

1. instemmen met het uitgewerkte ontwerp van de wandelverbinding langs de Roer

2. opdracht te verstrekken voor de uitvoering van dit werk conform bijgevoegde offerte

3. de projectportefeuillehouder Vitale Stad te mandateren te besluiten over het met de 

ontwikkelaar Roerdelta Fase 1 te sluiten addendum op de realiseringsovereenkomst

Besluit

Het college heeft besloten:

1. in te stemmen met het uitgewerkte ontwerp van de wandelverbinding langs de Roer;

2. opdracht te verstrekken voor de uitvoering van dit werk conform bijgevoegde offerte;

3. de projectportefeuillehouder Vitale Stad te mandateren te besluiten over het met de 

ontwikkelaar Roerdelta Fase 1 te sluiten addendum op de realiseringsovereenkomst.
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gemeente Roermond

Vergadering B&W openbaar

Dossiernummer 3793

Vertrouwelijk Nee

Vergaderdatum 11 september 201 8

Agendapunt 2.1

Omschrijving Verbinding cultuur en binnenstad

Organisatieonderdeel Welzijn

Eigenaar Sandra Duprée, sandradupree@roermond.nl

Bereikbaar op 9597

Zaaknummer 19223-2018

Medeadviseur(s) Jolanda Sanders (CA)

Franny Craemers (SO)

Maurice Maessen (SO)

Publicatiemoment B&W besluit Direct na besluitvorming publiceren

Portefeuillehouder(s) Dhr. F.J. Pleyte ( Wethouder)

Bijlagen

BW voorstel - verbinding cultuur en binnenstad.docx

Bijlage I - opdrachtformulering.docx

Geagendeerd Vergaderdatum

Vergadering PHO cultuur 10 september 201 8

Vergadering B&W openbaar 11 september 201 8

Parafering
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Albert Dahmen,

albertdahmen@ro

ermond.nl

Akkoord

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:

1. Een krediet van € 200.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het project 

‘verbinding cultuur en binnenstad' als onderdeel van het programma Vitale stad.

2. De begroting te wijzigen conform de paragraaf Financiële gevolgen.

Besluit

Het college heeft besloten:

I. een krediet van € 200.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het project 

‘verbinding cultuur en binnenstad' als onderdeel van het programma Vitale stad.

2. de begroting te wijzigen conform de paragraaf Financiële gevolgen.



Bundel van de Vergadering B&W openbaar van 11 september 2018

Verbinding cultuur en binnenstad 

Dossier 3793 voorblad.pdf

BW voorstel - verbinding cultuur en binnenstad.docx

Bijlage 1 - opdrachtformulering.docx
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Dossiernummer 3793

Vertrouwelijk Nee

Vergaderdatum 11 september 201 8

Agendapunt 2.1

Omschrijving Verbinding cultuur en binnenstad

Organisatieonderdeel Welzijn

Eigenaar Sandra Duprée, sandradupree@roermond.nl

Bereikbaar op 9597

Zaaknummer 19223-2018

Medeadviseur(s) Jolanda Sanders (CA)

Franny Craemers (SO)

Maurice Maessen (SO)

Publicatiemoment B&W besluit Direct na besluitvorming publiceren
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BW voorstel - verbinding cultuur en binnenstad.docx
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Vergadering B&W openbaar

Vergaderdatum

I 0 september 201 8

II september 2018

Parafering



gemeente Roermond

Albert Dahmen,

albertdahmen@ro

ermond.nl

Akkoord

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:

1. Een krediet van € 200.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het project 

‘verbinding cultuur en binnenstad’ als onderdeel van het programma Vitale stad.

2. De begroting te wijzigen conform de paragraaf Financiële gevolgen.

Besluit

Het college heeft besloten:

1. een krediet van € 200.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het project 

‘verbinding cultuur en binnenstad’ als onderdeel van het programma Vitale stad.

2. de begroting te wijzigen conform de paragraaf Financiële gevolgen.
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VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE ROERMOND

Onderwerp: Verbinding cultuur en binnenstad

Zaaknummer: 19223-2018 

Datum: 11 september 2018

Bijlage
Bijlage 1 - Opdrachtformulering

Inleiding
In maart 2017 is het plan Vitale Stad vastgesteld. Eén van de projecten uit Vitale stad is de 

verbetering van de verbinding tussen de binnenstad en cultuur van Roermond. We willen cultuur meer 
zichtbaar en ‘voelbaar’ maken in de binnenstad. Onder cultuur verstaan we dan onder andere het 

aanbod van het Historiehuis, Cuypershuis, de ECI, de Oranjerie, de Bibliotheek, de Azijnfabriek en 

evenementen en de monumenten in de binnenstad. Ook willen we een kruisbestuiving tot stand 
brengen tussen bezoekers van het culturele aanbod en bezoekers van de binnenstad. Inmiddels is de 

voorbereidingsfase voorbij en staan we op het punt om een aanbesteding te starten. We leggen u 

daarom het voorstel voor de benodigde middelen, gereserveerd op de investeringsplanning van Vitale 

stad, hiervoor beschikbaar te stellen.

Argumenten
1.1 Dit project draagt bij aan de doelstellingen van Vitale stad.

De uitvoering van dit project levert een bijdrage aan de verbetering van cultuur als verbindend 

element in de binnenstad.

1.2 Met de uitvoering voldoen we aan afspraken die in het kader van Vitale stad met de 

provincie zijn gemaakt.

In de beschikking van de provincie is als resultaat opgenomen “verbetering verbinding musea en 

binnenstad".

Kanttekeningen en risico’s
1.1 Draagvlak voor de oplossing is niet vanzelfsprekend.

Bij een project als deze kunnen veel partijen als stakeholder (zowel intern als extern) worden gezien. 

De direct belanghebbenden, het Cuypershuis, Historiehuis, de ECI en de VW, zijn betrokken 

geweest bij de formulering en vormgeving van de opdracht.

In de opdracht die we uitzetten is het creëren van draagvlak een belangrijk onderdeel. Hierop worden 

de inschrijvers ook beoordeeld. Het is aan het bureau die de opdracht gegund krijgt om gedurende 

het traject te zorgen voor draagvlak. Het kan echter zijn dat niet alle partijen zich kunnen vinden in de 

oplossing. Tussen de ontwikkelfase en de uitvoering is een go/ no go moment ingepland om de 

aangedragen oplossingen af te wegen. Het kan zijn dat we geen vertrouwen hebben in de 3 varianten 

die het bureau aandraagt. In dat geval kan het zijn dat we deze opdracht niet uitvoeren. Hiermee 

voldoen we dan niet aan de opdracht van de provincie en ontvangen we geen bijdrage van de 

provincie. Gezien onze uitgebreide voorbereiding, is de kans echter klein dat we ons niet kunnen 

vinden in de voorgestelde varianten.
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1.2 De afstemming met het project ‘verbinding Outlet en binnenstad’ komt niet tot stand of 

levert geen toegevoegde waarde op.

Het versterken van de verbinding tussen Outlet en binnenstad is eveneens een project onder Vitale 

stad. Dat project en de verbinding cultuur en binnenstad zijn twee aparte projecten met andere 

verantwoordelijke portefeuillehouders en met een eigen projectleider en werkgroep hebben. Tussen 
de twee projecten zit een echter sterke link. De opdrachtformulering is onderling afgestemd. Ook is in 

de opdrachtformulering opgenomen dat afstemming met het project verbinding outlet en binnenstad 

een voorwaarde is.

1.3 Het resultaat is niet meetbaar.

Bij het uitvoeren van deze opdracht kan vooraf geen ‘garantie' worden gegeven dat de verbeterde 

verbinding tussen de binnenstad en cultuur ook daadwerkelijk effect heeft op bijvoorbeeld het meer 

aanwezig en zichtbaar zijn van cultuur in de stad. De verbetering die we beogen, zijn niet één op één 

meetbaar. Zichtbaarheid, vindbaarheid en bezoekersaantallen worden niet alleen beïnvloed door het 

uitvoeren van deze opdracht, maar hangt ook af van andere factoren.

Historisch overzicht
In maart 2017 is het plan Vitale Stad vastgesteld. In februari 2018 heeft de raad het besluit 'Vitale 

Stad - Beschikking, voortgang en financiële kaders’ genomen, waarbij de provincie € 4.775.000 

beschikbaar stelt indien het totaalpakket aan resultaten zoals deze in de subsidiebeschikking is 

beschreven, wordt gerealiseerd en de gemeente minimaal eenzelfde bijdrage levert. Eén van de 

projecten uit Vitale stad is de verbetering van de verbinding tussen de binnenstad en cultuur van 
Roermond. Hiervoor is een werkgroep aan de slag gegaan met zowel collega’s als externen. 

Gezamenlijk is een projectplan gemaakt en zijn de eerste voorbereidingen gedaan. Het projectplan is 
op 13 juni 2018 door de stuurgroep Vitale stad vastgesteld.

Ter voorbereiding van dit voorstel hebben wij het probleem nader gedefinieerd en de 
oplossingsrichting concreter gemaakt. Daarvoor hebben wij een zogenaamde ‘creathon’ 

georganiseerd. Voor de creathon hebben wij diverse disciplines en deskundigheid uitgenodigd, onder 

andere vanuit gedragsverandering, bewegwijzering, communicatie, trendwatching en 

productontwikkeling.
De creathon heeft interessante inzichten opgeleverd. Samengevat kan worden gesteld dat Roermond 

een mooi en compleet aanbod heeft. Dat aanbod is alleen niet makkelijk te vinden voor de bezoeker. 

In de stad ontbreekt het aan triggers die bezoekers verleiden naar het cultureel aanbod te gaan. Dat 

zit in de zichtbaarheid en de routing. Tijdens de bijeenkomst zijn suggesties voor verbetering gedaan, 

zoals het vergroten van de zichtbaarheid van het aanbod, het verbinden van het aanbod en het 
verbeteren van de verwijzing naar het aanbod. De suggesties en resultaten van de creathon zijn 

verwerkt in de opdrachtformulering (bijlage 1). Aan de hand van die opdrachtformulering zoeken we 

een bureau die ons kan helpen bij de verdere ontwikkeling en uitvoering.

Financiële gevolgen
Voor de verbetering van de verbinding tussen musea en binnenstad is vanuit Vitale stad incidenteel 
een bedrag beschikbaar van € 200.000. Dit bedrag is door de raad op de investeringsplanning 

geplaatst en maakt onderdeel uit van het totaal bedrag van € 600.000 waar ook de vervanging van de 

exposities van het Cuypershuis en het Historiehuis onderdeel van is. Voorgesteld wordt om het deel 

(€ 200.000) dat voor de verbinding tussen cultuur en binnenstad is gereserveerd op de 
investeringsplanning (IP 28770) beschikbaar te stellen voor een krediet waaruit de planvorming en 

uitvoering kan worden bekostigd. De dekking van het krediet bestaat voor de helft (€ 100.000) uit de 

bijdrage van de provincie. De andere helft van het krediet wordt afgeschreven conform
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investeringsplanning. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de uitvoering exact gaat lopen. Dat 

wordt na de aanbesteding duidelijk. Het is mogelijk dat afhankelijk van de uitvoering het krediet op 
een andere looptijd moet worden afgeschreven.

Begrotingswijziging

Toelichting op de financiële gevolgen

Veranderingen in de baten en lasten

Omschrijving 2018 2019 2020 2021 2022

Investeringsplanning E6202-61674 -11.250 -11.125 -11.000 -10.875

60378 kapitaallasten - versterken culturele 

voorzieningen

11.250 11.125 11.000 10.875

Wijzigingen in reserves/voorzieningen en aanvraag investeringskredieten

Omschrijving 2018 2019 2020 2021 2022

Nieuw krediet: Verbinding cultuur en 

binnenstad,

80.000,- 120.000,-

Dekking bijdrage provincie 40.000,- 60.000,-

Activeren: dekking IP 28770 40.000,- 60.000,-

Mocht de uitwerking en uitvoering van het plan leiden tot toekomstige structurele beheerskosten, dan 

is daar binnen het programma Vitale stad in de meerjarenbegroting geen rekening mee gehouden.
Als dit aan orde is krijgt u hierover een nieuw voorstel voorgelegd.

Communicatie en participatie
Het aanbestedingstraject doen wij middels meervoudig onderhandse aanbesteding. In de opdracht 

die we uitzetten is een belangrijk aandachtspunt het creëren van draagvlak bij stakeholders (zowel 

intern, als extern).

Uitvoering en evaluatie
Na uw besluit starten wij het aanbestedingstraject. Vanuit Vitale stad is de verplichting opgenomen 
dat voor het einde van dit jaar een betalingsverplichting moet zijn aangegaan. Om die reden besteden 

we de ontwikkeling en uitvoering in één keer aan. Naar verwachting ronden we het 

aanbestedingstraject eind november 2018 af.
Tussen de ontwikkeling en de uitvoering is een beslismoment ingebouwd. Zodra de ontwikkelfase is 

afgerond, leggen wij u in 2019 een voorstel voor over de oplossingsrichting. Pas na uw besluit, start 
de uitvoering. Gezien de deadline van Vitale stad, moet deze uiterlijk in juni 2020 zijn afgerond.
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Inleiding
Roermond werkt aan een toekomstbestendig binnenstad! Zij doet dit aan het hand van het plan Vitale 

Stad. Om dit doel te bereiken zijn meerdere projecten geformuleerd. Eén van de projecten is de 

verbeteren van de verbinding tussen de binnenstad en cultuur van Roermond. We willen cultuur meer 

zichtbaar en ‘voelbaar’ maken in de binnenstad. Onder cultuur verstaan we dan onder andere het 

aanbod van het Historiehuis, Cuypershuis, de ECI, de Oranjerie, de Bibliotheek, de Azijnfabriek en 

evenementen en de monumenten in de binnenstad. De benodigde ingrediënten voor een cultureel 

interessante stad zijn aanwezig. We willen deze parels zichtbaar maken en verbinden.

Roermond staat bekend als winkelstad en wordt jaarlijks bezocht door grote groepen bezoekers uit de 

regio Roermond, Limburg, de rest van Nederland, Duitsland en België. In toenemende mate weten 
ook bezoekers uit bijvoorbeeld Azië onze stad te vinden. De te creëren verbinding moet ook leiden tot 

kruisbestuiving. Bezoekers van de binnenstad moeten aanleiding krijgen om de cultuur te beleven en 

omgekeerd moeten bezoekers van de culturele instellingen ervaren wat de binnenstad van te bieden 

heeft.

Een ander project dat onderdeel uitmaakt van Vitale stad is de verbetering van de verbinding tussen 
Designer Outlet Roermond (DOR) en binnenstad. Dit project heeft een directe koppeling met 

voorliggend project. Deze aanbesteding richt zich alleen op de verbetering van de verbinding tussen 

de binnenstad en cultuur van Roermond. De uitvoering van beide projecten loopt min of meer gelijk op. 

Gedurende de uitvoering is nauwe afstemming tussen beide projecten noodzakelijk.

Creathon
Ter voorbereiding op de opdracht tot het verbeteren van de verbinding tussen cultuur en binnenstad 
hebben wij het probleem nader gedefinieerd en de oplossingsrichtingen concreter gemaakt. Hiervoor 

hebben we een zogenaamde ‘creathon’ georganiseerd. Voor de creathon hebben wij diverse 
disciplines en deskundigheid (communicatie, gedragsverandering, bewegwijzering, trendwatching, 

productontwikkeling) ingehuurd. De creathon had twee doelen:

1. het probleem helder krijgen;
2. ideeën formuleren/ oplossingen bedenken voor dit probleem.

De resultaten van de creathon zijn als bijlage bijgevoegd (bijlage 1 - Resultaten).

Uitdaging
Roermond heeft een specifiek en groot aanbod aan cultuur. Dat aanbod is echter niet zichtbaar voor 

de bezoeker. Het is te verstopt. Vanuit het DOR of vanaf het station heeft een bezoeker geen 
aanleiding om cultureel aanbod te verwachten of wordt verleid daar naartoe te gaan. Het Historiehuis 

ligt verborgen in de bibliotheek. Naar het pand toe en voor het pand zijn geen aanwijzingen dat daar 
de geschiedenis van Roermond kan worden beleefd. De naamgeving is onduidelijk. Het Cuypershuis 

ligt buiten het kernwinkelgebied. In het kernwinkelgebied en de routes naar het Cuypershuis zijn geen 

prikkels die de bezoeker van de binnenstad aanzetten om het Cuypershuis te bezoeken. Het 

Cuypershuis en de andere Cuypers-elementen in de binnenstad staan niet met elkaar in verbinding. 
Voor de ECI Cultuurfabriek geldt dit ook. In de ECI bevinden zich het poppodium, filmhuis, theater en 

de expositieruimte. De ECI Cultuurfabriek ligt net buiten het kernwinkelgebied en met de realisatie van 

de woningbouw rondom de ECI is deze nog meer aan het oog onttrokken en niet meer zichtbaar vanaf 

de Bisschop Lindanussingel.



De routing in de binnenstad is nu niet gericht op het sturen van bezoekers naar culturele hotspots. Het 

simpele ontbreken van de tijdsinschatting die de bezoeker nodig heeft om van A naar B te komen kan 

voor de bezoeker aanleiding zijn om te concluderen dat het ‘te ver’ is.
Kortom, een bezoeker van Roermond ervaart geen duidelijke ‘call to action’; de bewegwijzering laat 

vragen onbeantwoord; en de cultuurelementen worden in de straten van de binnenstad onvoldoende 

aangeprijsd met een uitbundigheid die bezoekers opvallen en prikkelen.

Doel
Het realiseren van een duidelijke, creatieve, interessante en unieke verbinding (route) tussen de 
binnenstad en het Historiehuis, Cuypershuis en de ECI (en het Outlet). Het moet duidelijk zijn waar die 

zich bevinden en wat daar (op dit moment en in de nabije toekomst) te doen is. We willen een tastbare, 

zichtbare verandering in het straatbeeld van de binnenstad. Bezoekers moeten op de juiste momenten 
en op de juiste plek worden verleid naar het Historiehuis, Cuypershuis en de ECI en de binnenstad (en 

het Outlet) te gaan. Het (aanbod van) Historiehuis, Cuypershuis en de ECI moeten meer dan nu op 

straat zichtbaar zijn.

Doelgroep
Bezoekers van de binnenstad en bezoekers van de culturele instellingen.

Opdracht
Ontwikkelen, uitwerken en uitvoeren van:
1. Het vergroten van de zichtbaarheid op straat van aanbod van Historiehuis, Cuypershuis en ECI. 

Haal elementen uit de collecties/programma naar buiten in de straten van de binnenstad. Een 

bezoeker van de stad moet al lopend door de binnenstad kunnen zien en begrijpen wat daar te 

doen/beleven is.
2. Het creëren van een ‘call to action’: stimulans aanbrengen die het gedrag van de bezoekers 

beïnvloedt en ze op het spoor van cultuur zet. Real time informatie verstrekken over wat, waar, 

wanneer te doen is. Doe dit belevingsgericht, spannend en onderscheidend Deze stimulans 

moet in het zogenaamde kernwinkelgebied van Roermond worden toegevoegd.
3. Het aanbod ‘prettig serveren’; realiseren van een attractieve manier om mensen naar de hotspot 

te ‘brengen’. Doe dit belevingsgericht, spannend en onderscheidend.

4. Het verkleinen van de mentale afstanden tussen de hotspots door de informatieverstrekking en 

bewegwijzering voor de bezoeker zo concreet mogelijk te maken over de te lopen route en de 

benodigde tijd. Verwijzingen verbeteren: uniformiteit (wildgroei van bewegwijzering moet 
verdwijnen) en evenwicht aanbrengen in verwijzingen naar alle 'hotspots’.

Randvoorwaarde hierbij is dat de bestaande ‘interconnectborden’ gehandhaafd blijven (zie foto in 

bijiage 2 - interconnectborden) (de informatie op de borden kan worden aangepast).

5. Het leggen van de verbinding tussen deze 'hotspots’ door verleidelijke routes te maken.

Optioneel (afhankelijk van beschikbare financiële middelen):
Het creëren van een ‘warm welkom’ vanuit station en Outlet en verwijzen naar wat, waar te doen is 

(call to action).

Uitwerking
1. Ontwikkeling ideeën: minimaal 3 varianten

2. Betrokkenheid van en creëren van draagvlak onder stakeholders (in- en extern).

3. Go / no go moment tussen ontwikkeling en uitvoering: besluit variant

4. Uitvoering



Gedurende de ontwikkeling en uitwerking is het een voorwaarde dat wordt afgestemd met de 

uitvoering van het project verbinding DOR en binnenstad. De gemeente vindt het belangrijk dat de 

beide projecten elkaar versterken.

Offerte
Wij nodigen u uit uiterlijk 17 oktober 2018 een offerte aan te leveren. Uw offerte bevat in ieder geval

1. Het plan van aanpak, dat toelichting geeft op de manier waarop u bovenstaande opdracht gaat 

uitwerken. Het betreft zowel de voorbereiding, de uitwerking als de daadwerkelijke uitvoering.
2. De tijdsplanning. Opleverdatum is uiterlijk december 2019. Afronding project uiterlijk april 2020.

3. Begroting: de totale kosten inclusief onderbouwing en gehanteerde uurprijzen (die ook bij 

eventueel meerwerk door u worden gehanteerd) van voorbereiding en uitvoering.

4. De namen van de uitvoerende adviseurs / partijen / onderaannemers.
5. Zo mogelijk: referentieprojecten

Een presentatie (30 oktober 2018) is onderdeel van het aanbestedingstraject.



gemeente Roermond

Dossiernummer

Extern Zaak ID

Vertrouwelijk

Vergaderdatum

Agendapunt

Omschrijving

Organisatieonderdeel

Eigenaar

Bereikbaar op

Zaaknummer

Medeadviseur(s)

Publicatiemoment B&W besluit

Portefeuillehouder(s)

Vergadering PHO cultuur

4300

47729-2018

Nee

10 december 201 8

Vitale Stad - Vernieuwing vaste presentatie

Historiehuis

Stedelijke ontwikkeling

Franny Craemers, frannycraemers@roermond.nl 

9331

47729-2018

Cerard v.d. Garde, Pieter-Jan Schroeten 

Direct na besluitvorming publiceren

Bijlagen

Vitale Stad - Collegevoorstel vernieuwing vaste presentatie Historiehuis 201 81 203.docx

Geagendeerd Vergaderdatum

Vergadering PHO cultuur 10 december 2018

Vergadering B&W openbaar 1 1 december 201 8

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:

1. een krediet van € 1 00.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het project 

Vernieuwing vaste presentatie Historiehuis als onderdeel van het programma Vitale Stad;

2. de begroting te wijzigen conform de paragraaf Financiële gevolgen.
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^ gemeente Roermond

Dossiernummer

Extern Zaak ID

Vertrouwelijk

Vergaderdatum

Agendapunt

Omschrijving

Organisatieonderdeel

Eigenaar

Bereikbaar op

Zaaknummer

Medeadviseur(s)

Publicatiemoment B&W besluit 

Portefeuillehouder(s)

Vergadering B&W openbaar

4279

49679-2018

Nee

1 1 december 2018 

2.12

Vernieuwing Vaste Presentatie Cuypershuis 

Cultuur

Jeannine Hövelings, jeanninehovelings@roermond.nl 

9583

49679-2018 

Franny Craemers 

Pieter-Jan Schroeten 

Direct na besluitvorming publiceren 

Dhr. F.J. Pleyte ( Wethouder)

Bijlagen

BW voorstel - vernieuwing Vaste Presentatie Cuypershuis.docx

Geagendeerd Vergaderdatum

Vergadering PFIO cultuur 3 december 201 8

Vergadering B&W openbaar 11 december 2018

Parafering

Jack Mestrom,

jackmestrom@roe

rmond.nl

Akkoord 04-12-2018

11:14

Voorgesteld besluit

Voorgesteld besluit:

1. Flet college heeft besloten om een krediet open te stellen van € 300.000,- voor 

vervanging van de vaste expositie Cuypershuis conform het in dit voorstel beschreven plan. 

Dekking komt voor

€ 1 50.000 vanuit een gemeentelijke bijdrage en voor€ 1 50.000 vanuit een Provinciale 

bijdraqe m.b.t. Vitale stad. De provinciale bijdrage zal op het krediet in mindering worden 

gebracht.



2. Het college heeft besloten de begroting te wijzigen conform de toelichting op de 

middelen.

Besluit

1. Het college heeft besloten om een krediet open te stellen van € 300.000,- voor 

vervanging van de vaste expositie Cuypershuis conform het in dit voorstel beschreven plan. 

Dekking komt voor € 1 50.000 vanuit een gemeentelijke bijdrage en voor € 1 50.000 vanuit 

een Provinciale bijdrage met betrekking tot Vitale stad. De provinciale bijdrage zal op het 

krediet in mindering worden gebracht.

2. Het college heeft besloten de begroting te wijzigen conform de toelichting op de 

middelen.

3. Het college heeft met betrekking tot de planning besloten dat - gelet op de Biënnale - de 

oplevering 1 juni 2020 of zoveel eerder als mogelijk is.

gemeente Roermond
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gemeente Roermond

uw nummer

uw datum 12 juli 2017; 7 mei 2018; 4 juni 2018

ons nummer 
onze datum 
verzonden

inlichtingen bij 
sector/afdeling 
doorkiesnr.

15668-2018 
20 juli 2018

1 3 SEP. 2018
Mw. S. Duprée 
BS/WZ
0475 - 359597

Stichting Biënnale Roermond 

t.a.v. het bestuur 

Postbus 2108 
6040 CA ROERMOND

bijlage(n) Voorwaarden bovenregionale expositie
onderwerp Subsidieverlening Biënnale 2020 onder voorbehoud goedkeuring raad

Geacht bestuur,

Op 7 mei 2018 hebben wij uw subsidieaanvraag ontvangen voor de Biënnale 2020. Aanvullend hierop 

ontvingen wij op 4 juni 2018 de uitwerking van het projectvoorstel en de bijgestelde begroting. Na 
beoordeling van uw aanvraag hebben wij besloten u, onder voorbehoud van het beschikbaar stellen 

van middelen door de raad, een subsidie te verlenen van maximaal € 250.000,- voor de Biënnale

2020. Wij verlenen deze subsidie op basis van artikel 4:23, lid 3, onder d, van de Algemene Wet 

Bestuursrecht (Awb).

Begrotingsvoorbehoud
De subsidie wordt verleend ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld. Gelet hierop 

verlenen wij u deze subsidie op grond van artikel 4:34 van de Awb, onder de ontbindende voorwaarde 

dat voldoende gelden door de gemeenteraad ter beschikking worden gesteld. Naar verwachting 

neemt de gemeenteraad op 20 september 2018 een besluit hierover. Indien de gemeenteraad de 

begroting niet goedkeurt, komt dit subsidiebesluit te vervallen en worden alle onverschuldigde 

betaalde subsidiebedragen (bijvoorbeeld reeds uitbetaalde voorschotten) teruggevorderd.

Staatssteun
Deze subsidie moet op grond van artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie als staatssteun worden aangemerkt. Deze subsidie kan echter met toepassing van 

artikel 53 van de Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie, van 17 juni 2014, waarbij 

bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne 
markt verenigbaar worden verklaard (Pb EU 2014, L 187/1) worden verleend. Daarbij moet de 

subsidie voldoen aan de voorwaarden van hoofdstuk 1 en artikel 53 van de Verordening (EU) Nr. 

651/2014. De subsidie moet verder voldoen aan de maxima van het achtste lid van artikel 53 van de 

Verordening (EU) Nr. 651/2014.

U moet ervoor zorgdragen dat de subsidie aan voormelde voldoet. Mocht tijdens de uitvoering of bij de 

vaststelling blijken dat de subsidie niet voldoet aan Verordening (EU) Nr. 651/2014 kan de subsidie 

worden gewijzigd, ingetrokken of lager worden vastgesteld. Onverschuldigd betaalde bedragen 

worden dan inclusief wettelijke rente teruggevorderd.
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Volledigheidshalve wijze wij u erop dat Verordening (EU) Nr. 651/2014 is gewijzigd bij Verordening 

(EU) 2017/1084 van de Commissie, van 14 juni 2017, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 651/2014 

wat betreft steun voor haven- en luchthaveninfrastructuur, aanmeldingsdrempels voor steun voor 
cultuur en instandhouding van het erfgoed en voor steun voor sportinfrastructuur en multifunctionele 

recreatieve infrastructuur, en regelingen inzake regionale exploitatiesteun voor ultraperifere gebieden, 

en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 702/2014 wat betreft de berekening van de in aanmerking 

komende kosten (Pb EU 2017, L 156/1).

Activiteiten en prestaties
De activiteiten moeten conform de aanvraag en de daarbij behorende bijlagen, namelijk het 

haalbaarheidsonderzoek (12 juli 2017) en de uitwerking projectvoorstel (4 juni 2018), worden 

uitgevoerd. Met betrekking tot onderstaande onderdelen van de Biënnale verbinden wij een aantal 

aanvullende prestaties:

Onderdeel Prestaties

Onderwijs en educatie U benadert actief scholen. U betrekt hierbij relevante partijen, 
waaronder onze bovenschool cultuurcoördinator.

Minimaal 5 basisscholen en 1 middelbare school moeten actief 

betrokken zijn bij de uitvoering.
Onder schooltijd worden lessen en workshops gegeven.

De resultaten van dit onderdeel worden tijdens de Biënnale in juni 

2020 zichtbaar gemaakt.

Wijk Minimaal twee wijken van Roermond moeten actief deelnemen 

aan de Biënnale.
De resultaten van dit onderdeel worden tijdens de Biënnale in juni 

2020 zichtbaar gemaakt.

Samenwerking met bestaande 

verenigingen en initiatieven

Samenwerking met verschillende betrokkenen is van belang voor 

het slagen van de Biënnale, maar ook van belang voor de 
profilering van Roermond. In 2020 staan ook andere (culturele) 

activiteiten op de planning, waaronder het vieren van het 800 jarig 

bestaan van de Munsterkerk. De Biënnale staat gepland voor juni. 

Juni is jaarlijks de landelijke maand voor cultuur. Onder de noemer 

‘iktoon’ geven culturele instellingen, verenigingen, vakdocenten en 

amateurkunstenaars verspreid door Nederland een positieve 

impuls aan het draagvlak voor kunst en cultuur. De combinatie van 

deze activiteiten en goede samenwerking en afstemming tussen 

de organisatoren kan Roermond dat jaar op de kaart zetten. U 

moet hier actief een bijdrage aan leveren.

Bovenregionale expositie De activiteiten moeten voldoen aan de voorwaarden die aan 

bovenregionale exposities zijn gesteld. Deze voorwaarden treft u 

als bijlage aan.

Looptijd en kosten
De looptijd van het project is vanaf de dagtekening van deze brief tot uiterlijk 1 juli 2020. Kosten die u 

op of na 1 juli 2020 maakt komen niet voor subsidiering in aanmerking. Wij wijzen u erop dat wanneer 
u bij de uitvoering van de Biënnale minder kosten maakt of meer opbrengsten ontvangt dan u in uw 

aanvraag heeft begroot, kan de subsidie naar rato op een lager bedrag worden vastgesteld.
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Gezien de omvang van het evenement en de geraamde baten uit entreegelden adviseren wij u een 

specialist in te zetten om de fiscale consequenties in kaart te brengen.

Verplichtingen
Op grond van artikelen 4:37 en 4:38 van de Awb verbinden wij aan de subsidieverlening onderstaande 

verplichtingen:
1. U bent verplicht elke drie maanden te rapporteren over de voortgang van de Biënnale.

2. U bent verplicht ons schriftelijk en gemotiveerd eventuele wijzigingen te melden met betrekking 

tot:
- de looptijd van het project;
- het niet of niet geheel uitvoeren van de gesubsidieerde activiteiten;

- de begroting.
3. U bent verplicht een zodanige administratie te voeren, dat daaruit te allen tijde de van belang 

zijnde rechten en verplichtingen alsmede de kosten (inclusief de dekking daarvan, uitgesplitst naar 

gemeente, provincie en derden) en opbrengsten blijken.

4. U bent verplicht medewerking te verlenen aan onderzoeken die wij in het kader van deze 

subsidieverlening nodig achten.
5. U bent verplicht om bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie een controleverklaring in te 

dienen van een daartoe bevoegde accountant.
6. U bent verplicht ons onverwijld op de hoogte te stellen van het voornemen tot ontbinding van de 

stichting of de faillissement van de stichting, dan wel het voornemen tot het doen van aangifte 

daartoe of het aanvragen van surséance van betaling.
7. In geval van ontbinding of faillissement bent u verplicht de subsidie of de met subsidie bekostigde 

middelen terstond terug te betalen.
De Biënnale 2020 maakt onderdeel uit van het programma Vitale Stad Roermond. Hiervoor heeft de 

provincie Limburg de gemeente Roermond een subsidie verleend. Aan deze subsidieverlening is een 

aantal verplichtingen verbonden die wij genoodzaakt zijn ook aan u op te leggen, te weten:

1. U bent verplicht bij publieksmomenten ten aanzien van de uitvoering ons tijdig hiervan op de 
hoogte te stellen en ons en het college van gedeputeerde staten van de provincie Limburg te 

betrekken.
2. U bent verplicht artikel 24 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 toe te 

passen bij de verlening van opdrachten voor leveringen, diensten of werken.

3. U bent verplicht publicaties die door of namens u worden gedaan ten behoeve van de Biënnale te 

voorzien van een actuele logo van de provincie Limburg.

Voorschot
Wij hebben besloten u een voorschot te verlenen van € 25.000. Dit voorschot maken op korte termijn 

aan u over op rekeningnummer NL23 RABO 0330 5450 86 onder vermelding van subsidie Biënnale 

2020.

Vaststelling
Op basis van artikel 4:44 van de Awb moet de stichting een inhoudelijke en financiële verantwoording 

afleggen voor de ontvangen subsidie. Uiterlijk 31 oktober 2020 moet u een financiële en inhoudelijke 

verantwoording van het evenement indienen, inclusief een controleverklaring van een daartoe 

bevoegde accountant (zoals vermeld bij de verplichtingen). Op basis van de door u ingediende 

stukken wordt de subsidie definitief vastgesteld. Wanneer uit de aanvraag tot vaststelling blijkt dat u 
niet alle activiteiten of prestaties heeft verricht dan wel niet conform de aanvraag of de beschikking 

heeft verricht of u niet aan alle aan de subsidie verbonden verplichting heeft voldaan, kan de subsidie
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lager of op nihil worden vastgesteld. Onverschuldigd betaalde subsidiebedragen worden dan van u 

teruggevorderd.

Evaluatie
Zoals de naam al aangeeft, is het de bedoeling dit evenement ieder twee jaar te herhalen. Daarvoor is 

de evaluatie van de Biënnale 2020 van groot belang. Wij verzoeken u deze evaluatie na afloop van 

het evenement in 2020 in te plannen en ons hierbij uit te nodigen. Wij ontvangen tegen die tijd graag 

het evaluatierapport met een vooruitblik naar 2022.

Bezwaar
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum verzending bij ons schriftelijk een bezwaarschrift 

indienen. Het bezwaarschrift bevat ten minste:

a. de naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;
c. een omschrijving van de beslissing waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.
Het is belangrijk dat het bezwaarschrift is ondertekend. Bezwaarschriften die per e-mail worden 

ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Tot slot
Heeft u nog vragen over de brief? Neemt u dan contact op met mw. S. Duprée, bereikbaar via 0475- 

359597 of sandradupree@roermond.nl
Over het besluit dat de raad naar verwachting op 20 september 2018 neemt, berichten wij u tegen die 

tijd. Wij wensen u alvast veel succes met de organisatie en uitvoering van de Biënnale.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Roermond, 

namens dezen,
het hoofd van de afdeling Welzijn
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Bijlage: Voorwaarden Bovenregionale Exposities

Om in aanmerking te komen voor een bovenregionale expositie, wordt het voorstel beoordeeld op 

onderstaande voorwaarden. Het voorstel gaat in op de hier benoemde punten en beschrijft de manier 

waarop de expositie wordt georganiseerd (inclusief de voorbereiding, tijdsplanning, begroting).

Doel
De bovenregionale expositie draagt bij aan het versterken van de intrinsieke waarde van cultuur en 

aan de profileren van Roermond als een aantrekkelijke woon- en leefstad die toeristische en 

economische aantrekkingskracht heeft.

Voorwaarden
Met bovenregionaal bedoelen we exposities die bezoekers trekken uit minimaal de Provincie 

Limburg.
- Het thema van de expositie moet passen bij de stad en omgeving en aansluiten bij een behoefte 

of vraag.
De expositie vervult een functie in het betrekken van inwoners van Roermond bij cultuur (in de 

brede zin).
Per expositie wordt een prognose gemaakt van het aantal te verwachte bezoekers, waarbij zo 

mogelijk de verdeling van bezoekers uit Roermond vs. bezoekers van buiten wordt weergegeven. 

De exposities worden georganiseerd door een gastconservator.
De expositie vervult een functie in het versterken van de intrinsieke -, maatschappelijke - en 

economische waarden van cultuur.
Het thema moet kunnen leiden tot cross overs (verbindingen tussen bijvoorbeeld cultuur en 
economie, cultuur en zorg, cultuur en maatschappij en / of cultuur en ruimte) met andere (culturele 

en maatschappelijke) instellingen en partijen uit Roermond of omgeving.

Resultaten

Resultaatindicatoren Wanneer zijn we tevreden?

Intrinsieke waarde van cultuur: effect van 

tentoonstelling op bezoekers

Als de waardering van bezoekers in belangrijke 

mate aansluit bij doelstellingen van 

bovenregionale exposities.
De waardering / beleving van bezoekers in kaart 
brengen via bijvoorbeeld een 'reactieboek’ of 

'reactie-wand'.

Maatschappelijke waarde van cultuur Als de bovenregionale exposities aansluiten bij 

andere initiatieven, ontwikkelingen of actuele 

thema’s.
Bijvoorbeeld via het aanbod van arrangement.

Economische waarde van cultuur Als de bovenregionale exposities bijdragen aan 

het profileren van Roermond als een 

aantrekkelijke woon- en leefstad die ook een 

toeristische en economische aantrekkingskracht 

heeft.
Bezoekers combineren bezoek expo met winkelen 

/ horeca / bezoek aan Cuypershuis / overnachting.

Betrokkenheid (op diverse manieren) van Als de waardering van bezoekers in belangrijke
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inwoners bij exposities mate aansluit bij doelstellingen van 

bovenregionale exposities.
Omwonenden worden uitgenodigd voor de expo, 

(onderwijs)projecten rondom expo enz.

‘Wand’ toevoegen aan expo met reacties/ 

bijdragen/ ideeën/ herinneringen van bezoekers 

en/of inwoners.
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Vergadering B&W openbaar

Dossiernummer 3991

Vertrouwelijk Nee

Vergaderdatum 6 november 201 8

Agendapunt 2.2

Omschrijving (Pop)muziek, urban en dance

Organisatieonderdeel Welzijn

Eigenaar Sandra Duprée, sandradupree@roermond.nl

Bereikbaar op 9597

Zaaknummer 23830-2017

Medeadviseur(s) Jason Kollen (CA)

Jolanda Sanders (CA)

Publicatiemoment B&W besluit Ik geef publicatiemoment door per mail

Portefeuillehouder(s) Dhr. F.J. Pleyte ( Wethouder)

Bijlagen

BW voorstel - (Pop)muziek, urban en dance.docx

Bijlage 1 - projectplan.pdf

Bijlage 2 - concept beschikking.docx

Geagendeerd Vergaderdatum

Vergadering PHO cultuur 1 5 oktober 201 8

Vergadering B&W openbaar 6 november 2018

Parafering
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Albert Dahmen,

albertdahmen@ro

ermond.nl

Akkoord

Voorgesteld besluit

Het college heeft besloten:

1. In het kader van het programma Vitale Stad aan stichting ECI een subsidie van maximaal € 

1 50.000,- te verlenen voor de verbetering van randvoorwaarden voor popmuziek en de 

opzet van een netwerk voor popmuziek op grond van artikel 4:23, derde lid, aanhef en 

onder d, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

2. Een voorschot van € 1 50.000,- te verlenen aan stichting ECI en deze in 3 delen betaalbaar 

te stellen.

Besluit

Het college heeft besloten:

1. in het kader van het programma Vitale Stad aan stichting ECI een subsidie van maximaal € 

1 50.000,- te verlenen voor de verbetering van randvoorwaarden voor popmuziek en de 

opzet van een netwerk voor popmuziek op grond van artikel 4:23, derde lid, aanhef en 

onder d, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

2. een voorschot van € 1 50.000,- te verlenen aan stichting ECI en deze in 3 delen betaalbaar 

te stellen;

3. conform de voorwaarden van Verordening (EU) Nr. 651 /201 4 de Europese Commissie te 

informeren over de toepassing van deze verordening bij onderhavige subsidieverlening.
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Bijlagen
Bijlage 1 - Ontwikkelplan Kansen voor (pop)muziek, urban en dance 

Bijlage 2 - Concept beschikking

Inleiding
In het kader van Vitale stad is met de provincie als resultaat afgesproken: “planvorming voor concrete 

initiatieven op het gebied van popmuziek”. Stichting ECI heeft hiervoor het plan ‘Kansen voor 

(pop)muziek, urban en dance’ (bijlage 1) geschreven. Aan de hand van dat plan heeft de stichting een 

verzoek ingediend voor een financiële bijdrage voor de verbetering van randvoorwaarden voor 
popmuziek en de opzet van een netwerk voor popmuziek in Roermond. Hierbij doet de stichting een 

beroep op de bijdrage uit Vitale stad. Wij stellen u voor hier een bedrag van € 150.000,- voor 

beschikbaar te stellen.

Argumenten
1.1 Het ontwikkelen van de (pop)muziek, urban en dance draagt bij aan gemeentelijke 

doelstellingen.

Dit ontwikkelplan draagt bij aan de doelstellingen van het cultuurbeleid. Het levert een bijdrage aan 
het versterken van de infrastructuur; het vergroten van de beleving van en ervaring met muziek, 
urban en dance door jongeren onder andere via het onderwijs; ook creëert het een voedingsbodem 

voor talentontwikkeling; en zet in op het opbouwen van een ((inter)nationaal) netwerk. Onderdeel van 

het plan is ook om euregionaal te gaan samenwerken op het gebied van popmuziek. Het opbouwen 

van de popscene draagt daarnaast bij aan de profilering van Roermond en het realiseren van een 

bruisende en vitale stad.

1.2 Het plan draagt bij aan de doelstelling uit Vitale Stad.

In Vitale Stad is afgesproken dat wij aan de slag gaan met de planvorming voor concrete initiatieven 

op het gebied van popmuziek. Hiertoe heeft stichting ECI een plan geschreven. Het plan beschrijft de 

ambities, doelen, planning en werkwijze. Met financiële ondersteuning vanuit Vitale stad en de 

gemeente gaat de stichting hier uitvoering aan geven.

1.3 De gemeenteraad heeft eerder budget beschikbaar gesteld voor het opbouwen van een 

popscene.
Bij de vaststelling van de begroting 2018 heeft de raad een bedrag van € 60.000 in de begroting 

opgenomen voor een popscene. Bij raadbesluit van 22 februari 2018 is dit bedrag gestort in de 

reserve Vitale Stad.
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1.4 De Algemene subsidieverordening gemeente Roermond 2008 (Asv) kent geen grondslag 

voor het financieel ondersteunen van de verbetering van randvoorwaarden voor popmuziek 

en de opzet van een netwerk.

Omdat de Asv geen grondslag kent voor deze activiteit, stellen wij voor de subsidie te verlenen op grond 

van artikel 4:23, lid 3, onder d, van de Awb. Dit is de zogenaamde buitenwettelijke subsidiegrond voor 

incidentele gevallen. Dit betekent dat voor eenzelfde plan, als het een vervolg krijgt, niet nog een keer 

op basis van deze grondslag subsidie kan krijgen. Indien aan de orde moet voor die tijd een structurele 

grondslag worden gecreëerd.

Kanttekeningen en risico’s
1.1 Het succesvol uitvoeren van het plan hangt af van enkele randvoorwaarden.

In het plan zijn enkele belangrijke uitgangspunten benoemd, zoals commitment, communicatie, 

draagvlak en kwaliteit. Deze moeten worden gewaarborgd wil het plan een succes worden. De in te 

stellen projectorganisatie moet hiervoor waken.

1.2 Het financiële plaatje komt niet rond

De bijdrage die de stichting van ons vraagt is de helft van de totale begroting. Andere middelen 

moeten komen via andere subsidieverleners. Deels zijn die aanvragen gedaan en deels wordt nog 

onderzocht wat de mogelijkheden zijn.

Historisch overzicht
In 2017 is stichting ECI begonnen met de voorbereidingen om te komen tot dit plan ter versterking 

van de popscene in Roermond en omgeving. Stichting ECI heeft met dit plan zowel bij ons als bij de 
provincie een subsidieaanvraag ingediend. De raad heeft bij het vaststellen van de begroting 2018 de 

benodigde cofinanciering voor het plan beschikbaar gesteld. De provincie heeft op basis van het plan 
van stichting ECI uiteindelijk slechts een klein deel rechtstreeks gesubsidieerd. In dezelfde periode 

waren de gemeente en provincie namelijk met elkaar in overleg over het programma Vitale Stad. 

Uiteindelijk is de planvorming voor het versterken van de popscene als resultaatafspraak in Vitale 

Stad opgenomen. Op 10 juli 2018 heeft stichting ECI een subsidieaanvraag ingediend.

Financiële gevolgen
In het programma Vitale stad heeft de provincie een bedrag van € 90.000 beschikbaar gesteld voor 
de ontwikkeling van de popscene. De benodigde gemeentelijke cofinanciering bedraagt eveneens € 
90.000. Dit komt voor € 30.000 ten laste van de reguliere budgetsubsidie die stichting ECI in 2019 

ontvangt voor de uitvoering van popactiviteiten. Hierover wordt aan uw college nog dit jaar een apart 
voorstel voorgelegd. De overige € 60.000 komt ten laste van incidentele middelen die de raad bij de 

begroting 2018 beschikbaar heeft gesteld. Bij raadbesluit van 22 februari 2018 is dit bedrag gestort in 

de reserve Vitale Stad in claim 50610: kwaliteitsimpuls pop- en dance scene. In dat raadsbesluit is 

een projectkrediet vastgesteld van € 150.000.

De totale kosten van het voorliggende plan zijn begroot op een bedrag van ruim € 300.000. Stichting 

ECI doet een subsidieaanvraag voor een bedrag van € 155.250. Hierbij doen zij beroep een bijdrage 

van de provincie van € 90.000 via Vitale stad. Wij stellen u voor een subsidie van € 150.000 te 
verlenen voor bijgevoegd plan en dit bedrag als voorschot beschikbaar te stellen. De subsidie komt 

ten laste van project 79080 en wordt in 3 delen als voorschot uitbetaald:

• € 75.000,- bij verlening;
• € 37.500,- na het eerste rapportage moment in december 2018/ januari 2019;

• € 37.500,- na het tweede rapportage moment in april / mei 2019.
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De stichting heeft € 5.250,- meer aangevraagd dan het beschikbare budget voor deze activiteiten. Op 

de ingediende begroting is dit een relatief klein bedrag dat door het verhogen van andere inkomsten 
of het verlagen van kosten kan worden gedekt.

Staatsteun
De provincie heeft aan haar subsidieverlening voor Vitale stad de verplichting gekoppeld dat wij geen 

ongeoorloofde staatssteun mogen verstrekken. Deze subsidie wordt echter als staatssteun 

aangemerkt. Deze subsidie kan met toepassing van artikel 53 van de Verordening (EU) Nr. 651/2014 
van de Europese Commissie wel worden verleend. Subsidie die met toepassing van deze 

verordening wordt verleend, wordt geacht geoorloofd te zijn. De subsidie moet daarbij voldoen aan de 
voorwaarden van Verordening (EU) Nr. 651/2014, waaronder de plicht om de Europese Commissie 

op de hoogte stellen van het gebruik van deze verordening.

Gelet hierop zal zo spoedig mogelijk nadat u heeft besloten tot subsidieverlening, de 

kennisgevingsprocedure bij Europa Decentraal worden gestart. Omdat de kennisgeving uiterlijk 20 

werkdagen na inwerkingtreding van het subsidiebesluit voltooid moet zijn, wordt de 

subsidiebeschikking pas verstuurd (op de dag na verzending treedt het besluit in werking) als zeker is 

dat deze termijn kan worden gehaald.

Communicatie en Uitvoering
De verdere planning en uitvoering is opgenomen in bijgevoegd plan. Het is een plan voor de periode 

najaar 2018 t/m juni 2020.

De subsidie wordt verleend onder bepaalde voorwaarden. Deze zijn in de beschikking opgenomen 
die de stichting ontvangt nadat u dit besluit heeft genomen (bijlage 2). Op basis van artikel 4:44 van 

de Awb moet de stichting een inhoudelijke en financiële verantwoording afleggen voor de ontvangen 

subsidie.
In 2019 en in 2020 zijn evaluatiemomenten ingepland. Dat moet leiden tot inzicht in onder andere de 

voortgang, maar moet ook richting de toekomst kijken om te bepalen op welke manier dat wat is 

opgebouwd kan verduurzamen. Overigens is in de meerjarenbegroting nog geen rekening gehouden 

met een eventuele verdere ontwikkeling of behoud van de popscene.
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Inleiding

Roermond kent een mooie en stevige traditie op het gebied van popmuziek. In de gloriedagen waren er bands 

als Cooler Than Jesus, Concubine, Lifted, Supergroover, Seltax, Dreadlock Pussy en vele andere. Maar de laatste 

jaren is er veel veranderd in de stad: de Azijnfabriek sloot haar deuren, ECI cultuurfabriek werd opgericht, 

oefenruimtes in de kelder van het Centrum voor de Kunsten verdwenen. Gelukkig werden er ook veel nieuwe 

initiatieven ontplooid. Verschillende nieuwe festivals en dance concepten zagen het licht, er werden 

muziekscholen gestart, open podium Soundful Sunday kwam erbij en de Azijnfabriek is inmiddels weer open. 

Ook staan er in Roermondse cafés regelmatig livemuziek en dj's op het programma.

Al deze initiatieven en ontwikkelingen zijn prachtig, maar er ontbreekt iets, namelijk samenhang en 

samenwerking op het gebied van programmering, communicatie en publiek. Daar liggen kansen voor 

Roermond om opnieuw een gewaardeerde speler te worden in de lokale, regionale en (inter)nationale 

popscene. ECI cultuurfabriek neemt - samen met de vertegenwoordigers van de Roermondse popscene, het 

onderwijs en de gemeente Roermond - het initiatief om de infrastructuur voor (pop)muziek, urban en dance te 

versterken. Het versterken van de infrastructuur gaat over het verbeteren van fysieke plekken - podia, 

repetitieruimtes etc. - én over het opbouwen van een netwerk, op zakelijke en artistiek-inhoudelijk gebied.

Doel is om weer een nieuwe voedingsbodem voor popmuziek te ontwikkelen waar kan worden 

geëxperimenteerd, geproduceerd, gerepeteerd en opgetreden. Zodat Roermond de achterstand die het heeft 

opgelopen op het gebied van (pop)muziek, urban en dance, weer kan inlopen en opnieuw een 

vooruitstrevende positie krijgt in de popscene. Dit ontwikkelplan laat zien hoe we dit aanpakken.

Aanleiding

Wij geloven dat popmuziek een bijdrage levert aan de dynamiek van een stad. Popmuziek - in de meest brede 

zin, dus ook hiphop en dance - is een motor van economische en maatschappelijke ontwikkeling. Dat begint bij 

het primair onderwijs waar leerlingen een eenvoudige ingang vinden om met muziek aan de slag te gaan. In het 

voortgezet onderwijs biedt popmuziek kansen om jezelf creatief te uiten. Bijvoorbeeld door het bespelen van 

een instrument, te dj'en of producen, zingen of rappen. Of door het organiseren van activiteiten zoals 

concerten en opnames. Deze programma's en projecten uit het voortgezet onderwijs worden op diverse 

plekken in de stad geprogrammeerd, in samenhang met het reguliere aanbod bij cafés, popprogramma's in de 

Azijnfabriek, ECI cultuurfabriek, de Oranjerie en op verschillende lokale en regionale festivals. Al deze 

activiteiten maken onze stad en regio nog aantrekkelijker als vestigingsplaats, ook voor een creatieve en 

hoogopgeleide bevolking, en dat is weer interessant voor het aantrekken van bedrijven. Met de overheid 

(provincie en gemeente) trekken we samen op om van Roermond weer een vitale, bruisende, en innovatieve 

stad van en voor popmuziek te maken.

We willen het popveld en de popcultuur stevig positioneren en verankeren. In de eerste plaats in het culturele 

veld, maar ook op het sociale, maatschappelijke en economische vlak. We gaan aan de slag met plannen die 

een duurzaam effect moeten creëren in het verstevigen van de infrastructuur voor popmuziek. We doen dat 

aan de hand van drie pijlers - infrastructuur en zichtbaarheid, artistieke voedingsbodem en talentontwikkeling, 

en internationale samenwerking - die we in de volgende hoofdstukken uitwerken.
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1. INFRASTRUCTUUR EN ZICHTBAARHEID

1.1 Doelstelling
De piramide van speelplekken (van kroeg tot Solar Weekend of Bevrijdingsfestival) en de piramide van niveaus 

van popbeoefening (amateurs én professionals) moeten elkaar in die gelaagdheid ondersteunen. We stellen 

ons tot doel de balans tussen beide te bewaken. Dat geldt ook het verstevigen van de infrastructuur waarin de 

zakelijke en artistiek inhoudelijke werelden beter op elkaar afgestemd worden. Dat vraagt aandacht op het 

uitvoerende niveau (zoals het ondersteunen, begeleiden en faciliteren van talent) maar ook een sterke relatie 

met de overheid (en overheden) waarbij popmuziek kern wordt van beleid.

We maken bands, muzikanten, rappers, dj's, projecten en (talentonwikkeling)initiatieven zichtbaar, we 

stimuleren en ondersteunen ze in het leggen van onderlinge verbindingen. Daarnaast stimuleren, 

ondersteunen en verbinden we podia en andere organisaties die zich inzetten voor de (door)ontwikkeling van 

een levendige en dynamische popmuziekcultuur en een goed geoutilleerde basisinfrastructuur (podia en 

oefenruimtes). Een inzichtelijke (digitale) landkaart van de Roermondse popmuziek die bestaat uit 

programmerende cafés, podia, lokale stichtingen (op het gebied van ondersteuning en/of aanbod van 

oefenruimte, studio-faciliteiten en muziekopleidingen/scholen) helpt bij het realiseren en verstevigen van de 

onderlinge relaties.

1.2 Acties en resultaten 

Investeringen in gebouwen
Voor de ontwikkeling van popmuziek is ruimte nodig om te repeteren, om ideeën te delen en samen te werken 

aan nieuwe muziek, liveshows, plaatopnames of videoclips. In de Azijnfabriek zijn twee repetitie- en lesruimtes, 

een dj-lab en een toneelschoolzaal gerealiseerd. Het dj-lab functioneert als lesruimte voor ruim 20 jongeren die 

dj-les krijgen en/of bezig zijn met het producen van tracks. In de oefenruimtes repeteren op dit moment 5 

bands. Overdag maken diverse scholen voor voortgezet onderwijs in Roermond onder leiding van ECl-docenten 

gebruik van de lesruimtes. Om de locatie verder geschikt te maken zijn er onder andere een geoptimaliseerde 

toiletvoorziening, verlichting en aanvullende backline (versterking en instrumentarium) nodig, evenals audio- 

en videoapparatuur voor opname en registratie.

Met het oog op verdere samenwerking moet de popzaal van de ECI cultuurfabriek geschikt gemaakt worden 

voor activiteiten met een lager publieksbereik dan 500 bezoekers (uitwijken naar andere locaties in de stad is 

onderzocht, maar niet optimaal bevonden). Dat kan relatief eenvoudig door te investeren in losse podiumdelen 

waarmee het vaste podium kan worden in- en uitgebouwd. Wat betreft het geluid zullen beide speakers (links 

en rechts) ook naar voren te bewegen moeten zijn. Dat kan door rails aan het plafond te bevestigen waardoor 

de speakers makkelijk verplaatst kunnen worden. Op deze manier flexibiliseren we het gebruik en de uitstraling 

van de popzaal en is deze breder, beter en efficiënter inzetbaar.

Netwerkbijeenkomsten
Naast het verbeteren van deze fysieke infrastructuur, moeten de zakelijke en artistiek inhoudelijke werelden 

met elkaar worden verbonden. Door ze kennis te laten maken met elkaar, ontstaat begrip en commitment. We 

willen ondernemers (kroegen, agency's, producenten en podia) en popmuzikanten/bands samenbrengen. Dat 

doen we door ontmoetingen te organiseren waar kennis en ideeën worden gedeeld: een netwerk voor 

popmuziek in Roermond. De ontmoetingen vinden bij toerbeurt plaats bij de verschillende podia en 

organisaties in Roermond. We nodigen stakeholders en partijen uit de sector uit. Dat is een brede groep van 

Roermondse plekken waar iets gebeurt op het gebied van (pop)muziek; denk aan muziekscholen, muziek 

programmerende cafés, organisaties die danceparty's presenteren, de lokale platenzaak, de Azijnfabriek, het 

Bevrijdingsfestival en Sjwaampop, het jaarlijkse popfestival in Swalmen. Er worden ook landelijke partijen 

uitgenodigd, zoals het rondreizend muziekfestival Popronde, Kunstbende (wedstrijd voor jong creatief talent)
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en coachingsprogramma Popsport. De locatie is gastheer/vrouw en verzorgt het programma. De 

bijeenkomsten worden ieder kwartaal georganiseerd. Deze netwerkbijeenkomsten zijn een belangrijk 

instrument om de digitale landkaart van de Roermondse popmuziek te ontwikkelen.

Popactiviteiten
We maken popmuziek heel nadrukkelijk zichtbaar in de vorm van concrete activiteiten (concerten, showcases, 

festivals). Marketing en communicatie spelen daarbij een belangrijke rol. Om de drempel voor de organisatie 

van deze activiteiten weg te nemen bieden we het gebruik van een geluidsset aan. Deze geluidsset stellen we 

ter beschikking aan cafés die livemuziek willen programmeren.

De compacte geluidsset, uitermate geschikt voor de versterking van kleine bezettingen en singer/songwriters is 

eenvoudig te vervoeren en werkt 'plug and play'. De set bestaat uit een bass-console, mid- en highrange 

speaker, een monitor, 5 kanaals-mixer en 3 microfoons inclusief statieven. De set wordt beheerd en 

onderhouden door de ECI cultuurfabriek en op aanvraag kosteloos ter beschikking gesteld, gebracht en 

opgebouwd. Alle Roermondse cafés kunnen gebruik maken van deze geluidsset op voorwaarde dat er 

livemuziek mee wordt versterkt en dat ze er als een goede huisvader mee omgaan.

Bij het organiseren van de popactiviteiten wordt continu gecheckt of er aangehaakt kan worden bij 

bestaande ontwikkelingen. Heel concreet geldt dit voor het project Nieuwe Helden Next Level, een 

community art project in Roermond dat in 2012 is ontstaan als samenwerking tussen EO cultuurfabriek en 

welzijnsorganisatie Stichting Wel.kom. Roermondse jongeren van 12 t/m 23 jaar worden ieder jaar 

uitgenodigd om een multimediale show te maken en uit te voeren in de ECI cultuurfabriek. Onder leiding 

van professionals en amateurs uit de urban scene werken de jongeren in groepsverband aan hun talenten. 

Als afsluiting van dit traject presenteren zij een show in een professionele zaal aan publiek. Nieuwe 

Helden staat voor talentontwikkeling en voor het verbinden van jongeren in Roermond. De komende 

jaren wordt Nieuwe Helden Next Level verder geprofessionaliseerd, ambitie is om een provinciaal 

platform voor hiphop te ontwikkelen.

1.3 Planning
• Verbeteringen Azijnfabriek en ECI cultuurfabriek: najaar 2018

• Netwerkbijeenkomsten: eerste in najaar 2018 om wensen te inventariseren, vanaf 2019 ieder 

kwartaal

• Aanschaf geluidsset: september 2018

• Popactiviteiten - in afstemming met locaties/stakeholders/regulier programma: vanaf september 

2018 doorlopend

• Ontwikkelen marketing- en communicatieplannen (en digitale landkaart Roermondse popmuziek): 

eind 2018

2. ARTISTIEKE VOEDINGSBODEM EN TALENTONTWIKKELING

2.1 Doelstelling
Ons doel is het faciliteren en creëren van de Roermondse popscene als voedingsbodem voor betekenisvolle 

bands, acts, muzikanten, dj-producers van regionale bodem die (op termijn) nationaal en internationaal de 

regio Roermond en provincie Limburg vertegenwoordigen. Daartoe werken stichtingen, scholen, opleidingen, 

ondernemers en podia onder aanvoering van een talentscout intensief samen om het toptalent met maatwerk 

te stimuleren en te ondersteunen, vanuit artistiek en zakelijk oogpunt.
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2.2 Acties en resultaten

Onderwijs
ECI cultuurfabriek en de Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) werken op het moment van schrijven aan 

de plannen voor een structureel samenwerkingsproject Dit project kent een eigen ontwikkelplan en valt 

daarmee buiten de bijgevoegde begroting.

ECI cultuurfabriek en Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) ontwikkelen samen School's Out, een 

project waarbij curriculum wordt ontwikkeld binnen het reguliere lesprogramma, waarin leerlingen 

gecoacht door eigen docenten én vakspecialisten tijdens schooltijd in een professionele omgeving naar 

een podiumperformance toewerken. Een docent kan tijdens reguliere lessen beperkt aandacht besteden 

aan de podiumkunsten, ECI cultuurfabriek heeft een grote groep vakspecialisten die hun kennis graag 

delen met jongeren. De programma's worden gezamenlijk uitgevoerd.

In het schooljaar 2017-2018 startten we als pilot met de discipline popmuziek op Lyceum Schöndeln en 

Agora - Niekée Roermond. In 2018-2019 en de daaropvolgende schooljaren komen daar theater, dans, 

film, taal en beeldend bij. We breiden dan ook het aantal deelnemende scholen uit, naast Schöndeln en 

Agora doen ook Niekée (breed). Mavo Roermond en het Bisschoppelijk College Broekhin mee.

Doel van het programma is om leerlingen te stimuleren samen met een culturele instelling 

talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling met cultuureducatie vanzelfsprekend te maken. 

Bovendien willen we een brug slaan tussen het reguliere lesprogramma en de expertise binnen de 

culturele instelling.

Educatie/talentontwikkeling
Popmuziek is een volwassen en tegelijk atypische cultuuruiting. De piramide kent een klein topsegment van 

bands en (dance)acts met groot nationaal en internationaal commercieel succes. Dat is het exclusieve 

werkterrein van 'de markt'. Direct daaronder lopen amateurbeoefening en (semi)professioneel dwars door 

elkaar; hier zijn de acts, bands, artiesten en creatieven actief met publieksbereik en optreedmogelijkheden, 

met media-aandacht, (inter)nationale impact en - vaak sterk uiteenlopend en meestal weinig duurzaam - 

commercieel succes. Ook hier manifesteert 'de markt* zich nadrukkelijk, zij het vaak en waar nodig in 

wisselwerking met cultuur-en subsidiebeleid.

Minder zichtbaar, maar zeker niet minder interessant of minder noodzakelijk, is de brede basis die zich weer 

daaronder bevindt. De basis die zich richt op jongeren en jong volwassenen en die moet zorgen voor voldoende 

(kwalitatieve en kwantitatieve) aanvoer en stuwing van onderaf. Dit is het veelkleurige en actieve werkterrein 

van cultuureducatie, talentontwikkeling en (binnen- of buitenschoolse) muziekeducatie. Het zijn grote en 

kleine initiatieven, instellingen en programma's, die weinig samenwerken, weinig continuïteit kennen en 

nauwelijks coherentie vertonen. Het werkterrein van (publiek en private) muziekscholen, van popcollectieven, 

van wedstrijden als Kunstbende, van coachingprogramma's als Popsport, van binnenschoolse voortgezet 

onderwijsprogramma's als Buma Music Academy, van lokale, regionale en nationale popwedstrijden, van 

oefenruimtes, van talentenpodia en voorprogramma's, maar ook van een breed aanbod van MBO- en HBO- 

popopleidingen.

Het is de brede basis voor de popmuziek in Nederland, waar niet alleen de markt compleet ontbreekt, maar 

ook structurele ondersteuning, regie, samenwerking en samenhang. Denkend aan het gegeven dat het 

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de laag daaronder, het primair onderwijs, de komende 

jaren fors investeert met regelingen als Cultuureducatie met Kwaliteit en met de Impuls Muziekonderwijs, en
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de Provincie Limburg met het masterplan DOOR!, maakt het nog noodzakelijker om meer vorm, inhoud en 

rendement aan te brengen in de brede basis van popeducatie en talentontwikkeling popmuziek voor jongeren 

tussen 12 en 20 jaar.

We doen dat op drie niveaus:

Lokaal
Lokaal hebben de poppodia een rol te spelen als talent-hub; speelplek waar vlieguren gemaakt kunnen 

worden, muzieklessen worden gegeven en projecten gepresenteerd. Om die rol te spelen installeren we een 

talentcoach bij ECI cultuurfabriek. Deze talentcoach, die speciaal hiervoor getraind wordt, legt in nauwe 

samenwerking met de bestaande netwerken en de combinatiefunctionaris lokaal verbindingen tussen 

onderwijs, muziekeducatie, talentontwikkeling en podiuminfrastructuur. De talentscout zet talent op het goede 

spoor.

Provinciaal
Talentcoaches van poppodia met een (stads)regiofunctie vormen een provinciaal netwerk. Doordat de 

talentcoach in verbinding staat met spilfiguren in de overige stedelijke regio's in de provincie wordt kennis 

gedeeld en worden ideeën uitgewisseld. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk dat piano-talent X uit 

muziekschool Weert wordt gelinkt aan Popsport gitaar-talent Y uit Roermond, zodat er samen kan worden 

gespeeld in het voorprogramma van de gebroeders Jussen in Heerlen. Ook hier weer met als doel, om talent de 

juiste kansen te bieden en op het juiste spoor te zetten.

Landelijk
Contacten op landelijk niveau in het belang van de doorstroom van talent. Naar analogie van de lokale en 

regionale coaches, geven we invulling aan een nationaal netwerk, dat ervoor zorgt dat talent op landelijk 

niveau aan de juiste mensen, opleidingen, projecten en producties wordt gekoppeld. Denk aan het talent uit 

Roermond dat zijn/haar vervolgopleiding wellicht beter in Enschede kan volgen, dan dat automatisch gekozen 

wordt voor het dichtstbijzijnde Conservatorium in Maastricht.

2.3 Planning
De planning van dit onderdeel is in handen van de talentscout die een plan van aanpak zal ontwikkelen. De 

talentscout wordt vanaf september 2018 aangesteld. Doel is het plan van aanpak in oktober 2018 te 

presenteren.

De samenwerking tussen ECI en SOML is gestart als pilot in schooljaar 2017-2018 en wordt in 2018-7019 

voortgezet. SOML en ECI zijn op het moment van schrijven in gesprek over de verdere invulling en planning van 

dit plan. Helder is in ieder geval dat Lyceum Schöndeln en Niekée deelnemen aan het project. Doel is om deze 

samenwerking uit te breiden naar meerdere scholen in de periode 2018-2020.

3. INTERNATIONALE SAMENWERKING

Als derde en laatste pijler zoeken en ontwikkelen we actieve samenwerkingen 'beyond borders'. In de 

gelaagdheid van scenes/podia, talenttrajecten en programmeringen realiseren we doelgerichte 

samenwerkingsverbanden over de grenzen heen, op het gebied van popmuziek en andere kunstdisciplines. Dat 

doen we in afstemming met Interreg V-A Euregio Maas-Rijn (EMR), het programma van de Europese Unie voor 

ruimtelijke en regionale ontwikkeling.

3.1 Doelstelling
De popcultuur is zowel in Nederland, België als Duitsland sterk op het eigen land gericht. We weten weinig van 

elkaar. Wat zijn kwaliteiten, wat is het concertaanbod, hoe verlopen de ontwikkelingen? ne ligging van
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Roermond-met een zeer hoogwaardige podiuminfrastructuur in de regio-tussen België (Maaseik in Belgisch 

Limburg) en Duitsland (Bundesland Noordrijn-Westfalen) maakt het uitermate interessant om internationale 

samenwerkingen aan te gaan. Interessant voor bands, acts en dj's die hun werkgebied relatief eenvoudig 

kunnen verbreden én interessant voor de markt in brede zin. We willen de markt vergroten (speelkansen voor 

bands aan beide zijden van de grens en stimuleren grensoverschrijdend concertbezoek), kwaliteit van 

popmuziek in Limburg en Noordwijn-Westfalen bevorderen, kennis en informatie uitwisselen en 

talentonwikkeling vergroten. Met als uiteindeiijk doel een duurzame samenwerking tussen het Bundesland, de 

regio Maaseik en de stad Roermond te creëren, waarin partners (podia, festivals, poporganisaties) elkaar 

vinden en van eikaars netwerk gebruik kunnen maken.

3.2 Acties en resultaten
Belangrijk is dat deze ideeën en wensen niet uitmonden in eenmalige samenwerkingen, maar een duurzaam 

karakter krijgen. Dat vraagt om goede inventarisatie (van partners en mogelijkheden) en goed uitgewerkte 

plannen, waarin duidelijke doelen, concrete activiteiten en het proces en de tijdsplanning worden beschreven. 

Het projectteam wordt in september 2018 aangesteld en krijgt als taak deze plannen te formuleren, zodat er 

eind 2018 een voorstel ligt dat in 2019 uitgewerkt en gerealiseerd kan worden. Met name de regisseur- 

verbinder speelt hierin een belangrijke rol. Onderdelen die in dit plan worden uitgewerkt zijn:

• Versterking van het muziekklimaat in Roermond, regio Maaseik en het Bundesland Noordrijn- 

Westfalen

• Kennis-en informatiedeling

• Wederzijdse aandacht voor jonge - beloftevolle, kortom relevante bands en beloftevolle musici

• Samenwerking met educatieve partners en het onderwijs

• Verbeteren van de interregionale communicatie en marketing

• Vergroten publieksbereik

• Bieden van ondersteuning in de ontwikkeling van grensoverschrijdend popbeleid

• Wederzijdse programmatische versterking

• Versterking muziekmarkt

Deze plannen vallen of staan met de samenwerking met en tussen de partners. Daarom formuleren we een 

aantal belangrijke uitgangspunten:

• Commitment: samenwerking is geen doel op zich. De partners streven een gemeenschappelijk doel na 

en zijn vanzelfsprekend betrokken. Commitment betekent ook het leveren van voldoende investering 

in tijd en het maken van afspraken hierover;

• Communicatie: de doelstellingen kunnen alleen worden gehaald als er vaak formeel en informeel 

wordt overlegd. Overleg kan gaan over programmeren, trends en ontwikkelingen, maar ook over 

organisatorische - en beleidskwesties aan beide zijden van de grens. Om dit contact te effectueren 

stellen we jaarlijks een aantal overleggen/contactmomenten vast;

• Draagvlak: de partners zijn belangrijke spelers in hun eigen werkgebied en zien het als 

vanzelfsprekend hun markt en werkgebied te vergroten;

• Kwaliteit: de resultaten zijn van goede artistieke - en inhoudelijke kwaliteit.

3.3 Planning
Eind 2018 worden de projectplannen door het projectteam gepresenteerd, in 2019 wordt gestart met de 

uitvoering, in 2020 is er een stevige basis gelegd voor de grensoverschrijdende samenwerking en worden de 

lijnen naar de toekomst verder uitgewerkt.
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Partners en samenwerking
De ECI cultuurfabriek is een cultureel centrum in Roermond, een plek waar verschillende culturele activiteiten 

van Roermond zijn gevestigd onder één dak: film, muziek, dans, theater, beeldende kunst en educatie. In 

december 2009 startte de herbestemming van de monumentale fabrieksgebouwen van de Electro Chemische 

Industrie (ECI). ECI cultuurfabriek heeft in september 2012 het pand in gebruik genomen. ECI heeft een 

middelgrote popzaal (600 staanplaatsen), een vlakke vloertheater (244 plaatsen), 2 filmzalen (137 plaatsen), 

een expositieruimte, een muziek-, dans - en theaterschool en een educatieafdeling.

ECI cultuurfabriek is verantwoordelijk voor de planontwikkeling binnen het project en werkt daarbij nauw 

samen met verschillende partijen in Roermond en daarbuiten, organisaties en particulieren. Denk aan locaties 

zoals de Azijnfabriek, lokale muzikanten, studio-eigenaren en programmeurs (bijvoorbeeld van Parkstad 

Limburg Theaters).

Organisatie
De projectorganisatie legt verantwoording af aan ECI cultuurfabriek, die als woord- en penvoerder fungeert 

voor het samenwerkingsproject. De projectorganisatie bestaat uit:

Projectcoördinator

De projectcoördinator is de spil van de projectorganisatie en is verantwoordelijk voor:

• Organisatie en algemene aansturing

• Fondsenwerving en inhoudelijke en financiële afwikkeling

• Proces, planning, contracten, besteding en bewaking budget

• Productie, denk aan het organiseren van (repetitie)ruimtes en zalen

De projectcoördinator werkt nauw samen met de regisseur/verbinder en de talentscout, en legt 

verantwoording af aan ECI cultuurfabriek.

Regisseur/verbinder

Samenhang ontstaat wanneer de verschillende partijen elkaar vinden en niet enkel vanuit hun eigen - maar ook 

vanuit een gezamenlijk belang aan de slag gaan. Om verbindingen te leggen stellen we een onafhankelijk 

regisseur/verbinder aan. Deze regisseur/verbinder helpt de partijen bij elkaar te brengen en te houden en zorgt 

daarmee uiteindelijk dat het gewenste netwerk in Roermond ontstaat, wordt onderhouden en functioneert. Op 

dit punt werken we nauw samen met Stichting Popmuziek Limburg (SPL) die een gelijkaardige verbinder in haar 

beleidsplan heeft opgenomen. We stellen voor deze verbinder bij wijze van proef in Roermond aan de slag te 

laten gaan waarop andere regio’s van de ervaringen gebruik kunnen maken. Voor de financiering dienen we 

een verzoek in bij SPL. De regisseur-verbinder heeft ook een belangrijke rol in de internationale plannen.

Talentscout

De talentscout is met name actief op het gebied van talentontwikkeling en het creëren van een artistieke 

voedingsbodem, pijler 2. De talentscout werkt daarbij nauw samen met de regisseur/verbinder en de 

projectcoördinator. De talentscout en legt verantwoording af aan de projectcoördinator.

Marketeer

De marketeer werkt nauw samen met de projectcoördinator, de regisseur/verbinder en de talentscout, legt 

verantwoording af aan de projectcoördinator en is verantwoordelijk voor:

• Ontwikkelen strategie PR en marketing en uitvoering

• Website / sociai media

• Externe contacten (pers/stakeholders)

Juli 2018 Pagina 9 van 10



Algemene planning

2018

• Projectteam samenstellen

• Ontwikkelplan uitwerken tot projectplannen

o Verbouw- en investeerplannen gebouwen 

o Netwerkbijeenkomsten 

o Popactiviteiten

o Samenwerking SOML en andere onderwijspartijen (valt buiten dit plan en begroting)

• Eerste netwerkbijeenkomst organiseren voor stakeholders

• Najaar: verbouwingen en aanpassingen gebouwen realiseren

• Najaar: investeringen in techniek realiseren

• Nadruk op lokale netwerken en ontwikkelingen

2019
• Reguliere netwerkbijeenkomsten organiseren op kwartaalbasis

• Popactiviteiten organiseren als vast onderdeel van culturele agenda

• Plannen internationalisering uitwerken en een start maken met samenwerkingen

• Laatste kwartaal en tussentijds: evalueren en monitoren, waar staan we op basis van de ideeën in 

voorliggend ontwikkelplan?

• Nadruk op lokaal, provinciaal en landelijk

2020

• Evaluatie 2019: wat ging goed, wat moet beter? Zijn de doelen uit voorliggend ontwikkelplan 

gerealiseerd? Hoe functioneert het projectteam? Heeft Roermond zijn positie op het gebied van 

popmuziek versterkt?

• Evaluatie en vooruitblik: hoe verduurzamen we de samenwerkingen, inhoudelijk, organisatorisch en 

financieel?

• Basis gelegd voor internationale samenwerking, verdere uitwerking plannen

• Hoe verduurzamen we de (internationale) contacten en plannen?

• Nadruk op lokaal, provinciaal, landelijk en internationaal

Ambitie

Aan de hand van de drie pijlers - infrastructuur en zichtbaarheid, artistieke voedingsbodem en 

talentontwikkeling, en internationale samenwerking - ontwikkelt ECI cultuurfabriek in samenwerking met 

verschillende partners een nieuwe voedingsbodem voor (pop)muziek, urban en dance, waar kan worden 

geëxperimenteerd, geproduceerd, gerepeteerd en opgetreden.

We creëren samenhang en samenwerking op het gebied van programmering, communicatie en publiek, zodat 

Roermond in 2020 opnieuw een vooruitstrevende positie heeft in de popscene, op lokaal, regionaal en 

(inter)nationaal niveau.
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uw nummer

ons nummer 
onze datum 
verzonden

uw datum 26 september 2017; 9 juli 2018

23830-2017 
6 november 2018

Stichting ECI 

t.a.v. dhr. J. Wilbers 

Postbus 199
6040 AD ROERMOND

inlichtingen bij Mw. S. Duprée
sector/afdeling BS/WZ
doorkiesnr. 0475 - 359597

bijlage(n)
onderwerp Subsidieverlening ontwikkelplan (pop) muziek, urban en dance

Geachte heer Wilbers,

Op 10 juli 2018 hebben wij uw aangepaste subsidieaanvraag ontvangen voor het ontwikkelplan 

‘Kansen voor (pop)muziek, urban en dance’. Na beoordeling van uw aanvraag hebben wij besloten u 

een subsidie te verlenen van maximaal € 150.000,- voor de uitvoering van dit plan. Wij verlenen deze 

subsidie op basis van artikel 4:23, lid 3, onder d, van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb). Uw 

aanvraag bedraagt € 5.250,- meer. Helaas kunnen wij daar niet aan voldoen, omdat voor deze 

activiteiten niet meer budget beschikbaar is. Wij gaan ervanuit dat u binnen de door u ingediende 
begroting andere inkomsten kan verhogen of kosten kan verlagen.

Staatssteun

Deze subsidie moet op grond van artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie als staatssteun worden aangemerkt. Deze subsidie kan echter met toepassing van 
artikel 53 van de Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie, van 17 juni 2014, waarbij 

bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne 
markt verenigbaar worden verklaard (Pb EU 2014, L 187/1) worden verleend. Daarbij moet de 
subsidie voldoen aan de voorwaarden van hoofdstuk 1 en artikel 53 van de Verordening (EU) Nr. 

651/2014. De subsidie moet verder voldoen aan de maxima van het achtste lid van artikel 53 van de 

Verordening (EU) Nr. 651/2014.

U moet ervoor zorgdragen dat de subsidie aan voormelde voldoet. Mocht tijdens de uitvoering of bij de 

vaststelling blijken dat de subsidie niet voldoet aan Verordening (EU) Nr. 651/2014 kan de subsidie 
worden gewijzigd, ingetrokken of lager worden vastgesteld. Onverschuldigd betaalde bedragen 

worden dan inclusief wettelijke rente teruggevorderd.

Volledigheidshalve wijze wij u erop dat Verordening (EU) Nr. 651/2014 is gewijzigd bij Verordening 

(EU) 2017/1084 van de Commissie, van 14 juni 2017, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 651/2014 

wat betreft steun voor haven- en luchthaveninfrastructuur, aanmeldingsdrempels voor steun voor 
cultuur en instandhouding van het erfgoed en voor steun voor sportinfrastructuur en multifunctionele 

recreatieve infrastructuur, en regelingen inzake regionale exploitatiesteun voor ultraperifere gebieden,
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en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 702/2014 wat betreft de berekening van de in aanmerking 

komende kosten (Pb EU 2017, L 156/1).

Activiteiten en prestaties
De activiteiten moeten conform de aanvraag en de daarbij behorende bijlage namelijk het 

Ontwikkelplan ‘Kansen voor (pop)muziek, urban en dance’ worden uitgevoerd. Hieraan verbinden wij 

een aantal aanvullende prestaties:

Wat

1. Opbouwen popscene en netwerk

Wanneer

a) Het aanstellen van een projectcoördinator, regisseur, 

talentcoach en marketeer.

Uiterlijk 31 december 2018

b) Projectplannen inclusief planning opleveren:

o Plan van aanpak van talentscout: begeleiding talenten; 

lokale verbindingen; provinciaal en nationaal netwerk 

opbouwen.
o Plan van aanpak organiseren popactiviteiten. 

o Plan van aanpak opbouw netwerk, 
o Plan van aanpak internationale samenwerking, 

o Marketingplan.

Uiterlijk 1 februari 2019

c) Netwerkbijeenkomsten: minimaal 1 per kwartaal. Doorlopend vanaf vierde 

kwartaal 2018

d) Popactiviteiten:
o gemiddeld minimaal 1 per maand in de periode 4de kwartaal

2018 t/m 3de kwartaal 2019
o gemiddeld minimaal 2 per maand in de periode 4de kwartaal

2019 t/m 2de kwartaal 2020

Doorlopend vanaf vierde 

kwartaal 2018

e) Tastbaar resultaat van grensoverschrijdende samenwerking 

(bijvoorbeeld een intentieverklaring of een internationale 

uitwisselingsactiviteit).

2. Infrastructuur

Uiterlijk 31 mei 2020

a) Azijnfabriek: verlichting, backline, audio- en videoapparatuur en 

toiletvoorziening.

Uiterlijk 1 maart 2019

b) Popzaal ECI: losse podiumonderdelen. Uiterlijk 1 maart 2019

c) Geluid set.

3. Verduurzaming

Uiterlijk 31 december 2018

a) Planvorming (inhoudelijk, organisatorisch, financieel) voor 

vervolg vanaf 2020.

Uiterlijk 31 december 2019

Looptijd en kosten
De looptijd van het project is vanaf de dagtekening van deze brief tot uiterlijk 1 juli 2020. Kosten die u 

op of na 1 juli 2020 maakt komen niet voor subsidiering in aanmerking. Wij wijzen u erop dat wanneer 

u bij de uitvoering van het plan minder kosten maakt of meer opbrengsten ontvangt dan u in uw 

aanvraag heeft begroot, kan de subsidie naar rato op een lager bedrag worden vastgesteld.
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Verplichtingen
Op grond van artikelen 4:37 en 4:38 van de Awb verbinden wij aan de subsidieverlening onderstaande 

verplichtingen:
1. U bent verplicht elke drie maanden te rapporteren over de voortgang van de uitvoering van het 

ontwikkelplan.
2. U bent verplicht ons schriftelijk en gemotiveerd eventuele wijzigingen te melden met betrekking 

tot:
- de looptijd van het project;
- het niet of niet geheel uitvoeren van de gesubsidieerde activiteiten;

- de begroting.
3. U bent verplicht een zodanige administratie te voeren, dat daaruit te allen tijde de van belang 

zijnde rechten en verplichtingen alsmede de kosten (inclusief de dekking daarvan, uitgesplitst naar 

gemeente, provincie en derden) en opbrengsten blijken.
4. U bent verplicht medewerking te verlenen aan onderzoeken die wij in het kader van deze 

subsidieverlening nodig achten.
5. U bent verplicht om bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie een controleverklaring in te 

dienen van een daartoe bevoegde accountant.
6. U bent verplicht ons onverwijld op de hoogte te stellen van het voornemen tot ontbinding van de 

stichting of de faillissement van de stichting, dan wel het voornemen tot het doen van aangifte 

daartoe of het aanvragen van surséance van betaling.
7. In geval van ontbinding of faillissement bent u verplicht de subsidie of de met subsidie bekostigde 

middelen terstond terug te betalen.

De planvorming voor de popscene maakt onderdeel uit van het programma Vitale Stad Roermond. 

Hiervoor heeft de provincie Limburg de gemeente Roermond een subsidie verleend. Aan deze 

subsidieverlening is een aantal verplichtingen verbonden die wij genoodzaakt zijn ook aan u op te 

leggen, te weten:
1. U bent verplicht bij publieksmomenten ten aanzien van de uitvoering ons tijdig hiervan op de 

hoogte te stellen en ons en het college van gedeputeerde staten van de provincie Limburg te 

betrekken.
2. U bent verplicht artikel 24 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 toe te 

passen bij de verlening van opdrachten voor leveringen, diensten of werken.
3. U bent verplicht publicaties die door of namens u worden gedaan ten behoeve van de Biënnale te 

voorzien van een actuele logo van de provincie Limburg.

Daarnaast heeft de provincie in 2017 aan u rechtstreeks subsidie van € 19.000 verleend voor een 

aantal posten die in het door uw aangeleverde plan staan benoemd. Om de voortgang te kunnen 
bepalen en uiteindelijk ook de subsidies te kunnen vaststellen, moet u helder inzicht verschaffen in 

welke uitgaven voor welke activiteiten ten laste van welke subsidie worden geboekt. Dit ter 

voorkoming dat dezelfde activiteiten dubbel worden gesubsidieerd.

Voorschot
Wij hebben besloten u een voorschot te verlenen van € 150.000. Dit wordt in 3 delen aan u betaalbaar 

gesteld. Op korte termijn maken wij € 75.000 aan u over op rekeningnummer NL13RABO0163824770 

onder vermeiding van subsidie pop(muziek), urban en dance.
Zoals vermeldt onder het kopje ‘verplichtingen' moet u elke drie maanden rapporteren over de 

voortgang. Het eerste rapportage moment vindt plaats in februari 2019. Bij voldoende voortgang wordt 

daarna € 37.500,- aan u overgemaakt.
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Het tweede rapportage moment vindt vervolgens plaats in mei/juni 2019. Bij voldoende voortgang 

wordt daarna de laatste € 37.500,- aan u overgemaakt.

Vaststelling
Op basis van artikel 4:44 van de Awb moet u een inhoudelijke en financiële verantwoording afleggen 

voor de ontvangen subsidie. Uiterlijk 30 september 2020 moet u een financiële en inhoudelijke 
verantwoording van het evenement indienen, inclusief een controleverklaring van een daartoe 

bevoegde accountant (zoals vermeld bij de verplichtingen). Op basis van de door u ingediende 

stukken wordt de subsidie definitief vastgesteld. Wanneer uit de aanvraag tot vaststelling blijkt dat u 

niet alle activiteiten of prestaties heeft verricht dan wel niet conform de aanvraag of de beschikking 

heeft verricht of u niet aan alle aan de subsidie verbonden verplichting heeft voldaan, kan de subsidie 
lager of op nihil worden vastgesteld. Onverschuldigd betaalde subsidiebedragen worden dan van u 

teruggevorderd.

Bezwaar
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum verzending bij ons schriftelijk een bezwaarschrift 
indienen. Het bezwaarschrift bevat ten minste:

a. de naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;
c. een omschrijving van de beslissing waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.
Het is belangrijk dat het bezwaarschrift is ondertekend. Bezwaarschriften die per e-mail worden 

ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Tot slot
Heeft u nog vragen over de brief? Neemt u dan contact op met mw. S. Duprée, bereikbaar via 0475- 

359597 of sandradupree@roermond.nl

Wij wensen u veel succes met de uitvoering van het ontwikkelplan voor de popscene.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Roermond,

De secretaris, De burgemeester,

mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts M.J.D. Donders - de Leest
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Project: 3F Versterken van het gastheerschap 

en gevoel van veiligheid in de binnenstad

Omschrijving:
Beoogd resultaat: verslagen en statistiek leidend tot 
enerzijds concrete praktische informatie en 
anderzijds inzicht over tendensen, positieve en 
negatieve geluiden, verbeterzaken etc. voor 
gemeente, politie en BIT..

Betrokken partijen
Gemeente 

BIZ Binnenstad 

Provincie

Financiën
Beschikbaar: € 180.000,-

Inkomsten BIZ € 90.000,-
Uitgaven: € 137.000

Verplichting: € 133.000

Verwacht: € *

Restant: € o,-

*) Samen met BIZ wordt gekeken of uitbreiding

mogelijk is. Dit valt buiten subsidie Vtiale Stad

Planning
16 augustus 2018 tussenevaluatie RIT (Retail Intervention Team) met partners 

1 september 2018 voorgenomen datum start collectief winkelverbod

Augustus / september 2018 aanwijzing college gebiedsontzegginggebied na plegen recidiverende 

dieven/overlastplegers en/of Mobiele bandieten.

Voortgang Overeenkomst is door wethouder en Red Security (RIT) ondertekend in het bijzijn van 

partners. Tevens persmoment geweest. Tijdens dezelfde week is er bij de BIZ jaarvergadering (meer dan 

100 deelnemers) in het DOC een presentatie RIT gehouden door RIT en politie, met aandacht insteek 

gastvrijheid en bijdrage Provincie. Ondernemers zijn blij met RIT. Eerste helft van 2018: 2505 

contactmomenten / acties. Inmiddels hebben meer dan 100 winkeliers zich opgegeven voor het Collectief 

winkelverbod. Ook is de winkeliersapp (buurtpreventieapp) speciaal voor de winkeliers mede in 

samenhang met het Collectief Winkelverbod gestalte gegeven en actief.

Risico: Projectresultaat is feitelijk al gehaald. Risico’s die binnen dit project spelen zijn op straat: de inzet 

van mensen in de openbare ruimten met klantencontacten is niet zonder risico's.



OVEREENKOMST

NAVOLGENDE PARTIJEN:

1. de gemeente Roermond, op grond van artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door haar wethouder economische zaken en volkshuisvesting Drs A. 
Waajen - Crins, handelend ter uitvoering van een volmacht van de burgemeester van de 
gemeente Roermond van 10 april 2018 verder te noemen: ‘Opdrachtgever’,

EN

2. Red Security, statutair gevestigd te Roermond, Wilhelminasingel 2 A, 6041 CH Roermond 
ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur L. Op 't Root hierna te 
noemen: ‘Opdrachtnemer’,

TEZAMEN TE NOEMEN PARTIJEN, TEVENS AFZONDERLIJK PARTIJ,

IN AANMERKING NEMEND DAT:
I. Opdrachtgever een meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure is gestart voor 

een overeenkomst voor het Retail Interventie Team (R.I.T.) 2018 - 2020, gepubliceerd 
op vrijdag 15 december 2017 en met referentienummer 31623-2017;

II. Opdrachtnemer heeft op 25 januari 2018 een inschrijving ingediend;
III. Opdrachtnemer voldoet aan alle door Opdrachtgever gestelde eisen en zijn inschrijving 

is op basis van het gehanteerde gunningscriterium als inschrijving met de beste prijs- 
kwaliteitverhouding aangemerkt;

IV. Partijen de randvoorwaarden waaronder de Opdracht wordt uitgevoerd vastleggen in 
deze overeenkomst.

KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:

Artikel 1. Onderwerp van de overeenkomst
1.1 Onderwerp van deze overeenkomst is levering van diensten.
1.2 De bijlagen zijn een integraal onderdeel van de overeenkomst. In geval van 

strijdigheid tussen deze overeenkomst en bepalingen van de bijlagen prevaleren te 
allen tijde de bepalingen van de overeenkomst. In geval van strijdigheid tussen 
bepalingen van de bijlagen geldt de volgende rangorde, in afnemende volgorde van 
belangrijkheid:
I. Inhoud offerteaanvraag ten behoeve van de meervoudige onderhandse 

aanbestedingsprocedure voor een overeenkomst voor het Retail Interventie Team 
(R.I.T.) 2018 - 2020, gepubliceerd op vrijdag 15 december 2017 en met 
referentienummer 31623-2017 inclusief alle bijlage (zie TenderNed):

I. Inhoud nota van inlichtingen offertefase d.d. 11 januari 2018;
II. Algemene inkoopvoorwaarden VNG model gemeente Roermond;
III. Inhoud offerte Opdrachtnemer d.d. 25 januari 2018 inclusief bijlagen;
IV. Verslag verificatiegesprek d.d. 27 februari 2018.

Artikel 2. Duur van de overeenkomst
2.1 Deze overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd. De overeenkomst heeft een 

looptijd van 1 april 2018 tot en met 31 december 2020.
2.2 Deze overeenkomst is eenmalig door Opdrachtgever voor de duur van maximaal 6 

maanden te verlengen indien zich een situatie voordoet waarin beëindiging van de 
overeenkomst tot discontinuering van de dienstverlening leidt. Wanneer en of zich 
een dergelijke situatie voordoet wordt enkel door de Opdrachtgever bepaald en 
uiterlijk 30 dagen voor de voorziene beëindiging van de overeenkomst hetzij 
schriftelijk hetzij per e-mail onder opgaaf van redenen aan Opdrachtnemer 
medegedeeld. Het staat Opdrachtnemer niet vrij deze verlenging te weigeren.

2.3 Dit artikel laat het recht op ontbinding of vernietiging van deze overeenkomst 
onverlet.



Artikel 3. Prijzen en Betaling
3.1 De prijzen zoals geoffreerd door Opdrachtnemer in zijn inschrijving zijn van 

toepassing.
3.2 De geoffreerde prijzen liggen vast gedurende de gehele looptijd van de 

overeenkomst en mogen, indien schriftelijk akkoord Opdrachtgever, jaarlijks in 
januari door Opdrachtnemer worden geïndexeerd conform indexcijfer CPI, doch 
niet eerder dan 12 maanden na aanvang van de overeenkomst. Opdrachtnemer stelt 
Opdrachtgever onverwijld schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de aangepaste 
prijs.

3.3 Indien Opdrachtnemer zijn verbintenissen voortvloeiend uit de overeenkomst niet 
geheel of niet behoorlijk is nagekomen, heeft Opdrachtgever het recht de betaling 
op te schorten.

Artikel 4. Niet-nakoming c.q. ontbinding van de overeenkomst
4.1 Indien een der partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van zijn

verplichting(en) uit deze overeenkomst, zal de andere partij hem deswege in 
gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend 
onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in verzuim is. De 
ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden waarbij aan de nalatige
partij een redelijke termijn zal worden geboden om alsnog zijn verplichtingen na te 
komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn.

4.2 De partij die zijn verplichting(en) voortvloeiend uit deze overeenkomst niet nakomt 
of verzuimd heeft om binnen de gestelde termijn hieraan te voldoen schiet 
toerekenbaar tekort in de nakoming van zijn verplichtingen. De andere partij is 
bevoegd de overeenkomst (per direct) zonder schadevergoedingsplicht zijnerzijds, 
te ontbinden.

4.3 Onverminderd alle andere rechten tot ontbinding heeft Opdrachtgever het recht de
overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk, zonder nadere
ingebrekestelling, te ontbinden indien Opdrachtnemer niet voldoet aan wettelijke 
vereisten ter zake van de uitoefening van de werkzaamheden die onderwerp zijn 
van deze overeenkomst.

Artikel 5. Aansprakelijkheid en verzekering
5.1 De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting(en) is 

tegenover de andere partij aansprakelijk voor vergoeding van de door deze partij 
geleden of te lijden schade, welke verband houd met de activiteiten en leveringen 
die door Opdrachtnemer dienen te worden verricht ter uitvoering van deze 
overeenkomst.

5.2 Tot de schadevergoeding behoort in ieder geval vermogensschade en ander nadeel. 
Vermogensschade omvat zowel geleden verlies als gederfde winst.
Als vermogensschade komen mede voor vergoeding in aanmerking:

a. Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade;
b. Redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;
c. Redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.

Tevens komen alle kosten die Opdrachtgever maakt voor herstel van eventuele 
schade of voor het alsnog uitvoeren van de Opdracht door een derde voor 
vergoeding in aanmerking.

5.3 De partij die in zijn verplichtingen tekortschiet vrijwaart de andere partij voor 
eventuele aanspraken van derden op vergoeding van de schade.

5.4 Partijen dragen er zorg voor dat zij adequaat verzekerd zijn en blijven gedurende 
de looptijd van de overeenkomst voor de wettelijke en beroeps- en/of 
bedrijfsaansprakelijkheid.

Artikel 6. Wijzigen
6.1 Wijzigingen van deze overeenkomst, alsmede aanvullingen daarop, zijn slechts 

geldig voor zover deze schriftelijk door daartoe bevoegde personen zijn 
overeengekomen, door beide partijen zijn goedgekeurd door middel van 
ondertekening en als addendum zijn toegevoegd aan deze overeenkomst.

6.2 Wijzigingen of aanvullingen van deze overeenkomst betreffen geen wezenlijke 
wijzigingen op deze overeenkomst of bijbehorende bijlagen.



Artikel 7. Slotbepaling
7.1 Door ondertekening van deze overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door 

partijen gemaakte mondelinge, dan wel schriftelijke afspraken.
7.2 De voorwaarden van deze overeenkomst zijn, voor zover aan de orde, van 

toepassing op alle aanvullende en gelieerde overeenkomsten alsmede alle (overige) 
afspraken ter uitvoering van de overeenkomst die tijdens de looptijd van deze 
overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden gesloten.

7.3 Ongeacht het overigens bepaalde in deze overeenkomst en de algemene 
Inkoopvoorwaarden (model VNG) zullen in ieder geval de volgende verplichtingen 
na het einde van de overeenkomst van toepassing blijven: geheimhouding, 
eigendomsrechten, aansprakelijkheid en geschilbeslechting, alsmede verplichtingen 
welke naar hun aard de duur van de overeenkomst overstijgen.
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Resultaat Groen in de stad en herinrichting openbare ruimte

1. Realiseren van permanent groen onderdeel markante bomen

2. Toevoegen permanent groen dak/gevelgroen, regelingen, 1 en 2 totaal 1750 m2

3. Herinrichting Munsterplein 6600 m2 en abdijtuin 500m2

Groen in de stad

In het programma vitale stad is de ambitie opgenomen om 1750 m2 structureel groen toe te 

realiseren, onderdeel daarvan is het planten van acht bomen. Het achterliggend doel van deze ambitie 

is om het centrum van Roermond meer klimaatadaptief te maken, de biodiversiteit te vergroten en ook 

de beleving te verbeteren. Realisatie van deze ambitie was voorzien via twee sporen, enerzijds door 

het project markante bomen en anderzijds door een subsidieregeling dak- en gevelgroen.

Het project markante bomen is inmiddels afgerond. In het centrum van Roermond zijn vier bomen 

geplant, waarbij de groeiplaats is ingericht met behulp van de nieuwste technieken, mede daardoor 

kunnen deze bomen uitgroeien tot monumenten. Bij drie bomen is ook op het maaiveld groen 

toegevoegd door middel van plantvakken. De som van de toekomstige kroonoppervlakte en het 

gerealiseerde groen is plusminus 400 m2.

De subsidieregeling dak- en gevelgroen is ruimhartig opgezet. Verschillende ondernemers hebben 

interesse getoond, de mogelijkheden van dak- en gevelgroen en het gebruik van de subsidieregeling 

is daarmee besproken. Bij één ondernemer heeft dit geleidt tot een offerteaanvraag. Desondanks 

bleek realisatie van dak- en gevelgroen niet haalbaar. Dit omdat de investeringen die nodig zijn niet 

gelijktijdig lopen met de bestaande investeringsplanning. Vandaar dat wordt voorgesteld om de 

subsidieregeling niet te verlengen en de beschikbare middelen elders in te zetten om de vergroening 

van Roermond wel te kunnen realiseren.

Bij het opstellen van het programma vitale stad was niet voorzien dat bij de herinrichting van het 

Munsterplein een grote vergroening mogelijk is. Het plein kenmerkt zich door de grote gebruikersdruk, 

toch is gedurende het ontwerpproces gebleken dat een forse vergroening mogelijk is.

Het toevoegen van groen op het maaiveld, zoals op het Munsterplein is voorzien, heeft ten opzichte 

van dak- en gevelgroen een aantal voordelen. Vanzelfsprekend is groen op het maaiveld beter 

beleefbaar dan groen op daken. Daarnaast draagt het groen op het maaiveld meer bij aan de 

biodiversiteit, wateropvang en koelend vermogen van de stad. Dit komt allemaal voort uit het feit dat 

het groen op het maaiveld meer robuust kan worden vormgegeven dan op een (bestaand)dak. 

Verwacht wordt dat naast de nieuwe plantvakken ook zes extra bomen geplant kunnen worden. Voor 

het planten van bomen dient de ondergrond aangepast te worden. Het roeren van de grond kan 

mogelijk conflicteren met de beschermde status van het archeologisch rijksmonument. Ingeschat 

wordt dat de som het te realiseren groenoppervlakte 1275 m2 bedraagt.

Voorgesteld wordt dan ook om de resterende middelen die gereserveerd zijn binnen het programma 

vitale stad toe te voegen aan de realisatie van het Munsterplein en akkoord te gaan met de m2 

groenrealisatie.

Munsterplein:

Munsterplein Oppvl. [m2] totaal Groen nieuw Verhardingen nieuw

Fase 1 Voorplein 2.935 145 2.790



Fase 2 Abdijtuin 1.025 1025 0

Fase 3 Stadspark 1.775 875 900

Fase 4 Abdijhof 1.065 160 905

totaal 6.800 2.205 4.595

Met betrekking tot het Munsterplein is een totaalplan opgesteld en zal binnen twee weken een 

collegevoorstel worden voorgelegd met het verzoek de eerste 4 fasen van dit totaalplan in 

bouwteamverband te gaan aanbesteden.

Zoals hierboven te zien is zijn de m2 verharding minder dan opgenomen in de beschikking (resultaat 

grijs) maar de investering des te meer!

We vragen dan ook akkoord voor de nieuwe m2 verharding en het plan Munsterplein zoals dat nu aan 

het college en de raad wordt voorgelegd. Het voorstel Munsterplein krijgen jullie vanzelfsprekend ook 

toegestuurd zodra dit door de portefeuillehouders akkoord is bevonden.

Het concept totaalplan is toegevoegd.



* gemeente Roermond

CONCEPT

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND

Onderwerp: Uitvoeringsplan Munsterplein

Zaaknummer: 14411-2017 

Datum: 25 oktober 2018

Inleiding

Vanuit motie 15M30 is begin 2016 het herstraten van een deel van het Munsterplein in voorbereiding 

genomen. In 2017 volgde opname van het Munsterplein in het programma Vitale Stad waarmee de 

scoop van het project is verbreed met onder andere renovatie van het groen inclusief Abdijtuin. Vanaf 

najaar 2017 is gewerkt aan een integraal inrichtingsplan in de vorm van een voorlopig ontwerp voor het 

gehele Munsterplein waarbinnen de geplande renovaties passend kunnen worden uitgevoerd. Het 

ontwikkelde ontwerp wordt samen met de aanvraag voor een uitvoeringskrediet voor het renovatiewerk 

aan u voorgelegd ter besluitvorming.

Besluit

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld te besluiten:

• Het plan ‘Voorlopig ontwerp Munsterplein' vast te stellen als het kader voor het renovatiewerk.

• Ten behoeve van het renovatiewerk op het Munsterplein een krediet van € 875.000 exclusief 

BTW beschikbaar te stellen.

• De begroting te wijzigen conform de toelichting onder de paragraaf ‘Financiële gevolgen’.

Argumenten

Het via overleg en participatie ontwikkelde plan 'Voorlopig ontwerp Munsterplein’ geeft de gewenste 

indeling aan van de openbare ruimte van het Munsterplein, waaronder de Abdijhof en Abdijtuin, vanuit 

de eisen en uitgangspunten om tot een vitaal Munsterplein te komen. Hierin zijn belangrijk het 

behouden en versterken van de monumentale en binnenstedelijke kwaliteiten van het Munsterplein 

tegelijk met de praktische bruikbaarheid van deze openbare ruimte.

Ontwikkeld in samenspraak

Het plan is ontwikkeld in samenspraak met de in januari 2018 speciaal geformeerde klankbordgroep, 

bestaande uit ondernemers, vertegenwoordiging Munsterkerk, het gehandicapten platform Roermond 

en bewoners. Ook is individueel met partijen gepraat. Zowel op de startbijeenkomst ais in gevoerd 

overleg zijn duidelijk opzet en doel van het te ontwikkelen plan naar voren gebracht. Verteld is dat de 

opzet is een toekomstbeeld voor het Munsterplein te scheppen waarbinnen het onderhoudswerk kan 

worden uitgevoerd. Het doel hierachter is op deze manier desinvesteringen te voorkomen.

In het gevoerde overleg zijn zowel bestaande als gewenste kwaliteiten van het Munsterplein besproken 

en hoe daar met de inrichting van de openbare ruimte zo goed mogelijk op ingespeeld kan worden. 

Kwaliteiten van het Munsterplein zijn er vanuit zijn historie en aanwezigheid van monumenten, zijn 

betekenis voor groen in de binnenstad en zijn centrale ligging in stad en winkelgebied. Het Munsterplein 

wordt door vele als een zeer mooi plein ervaren met een eigen en unieke uitstraling. In de discussies 

zijn toch diverse verbetermogelijkheden naar voren gekomen.
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Verstreken monumentale kwaliteiten

De monumentale kwaliteiten van het Munsterplein blijken uit zijn status als archeologisch 

Rijksmonument en de diverse aanwezige Rijks- en gemeentelijke monumenten aan en op het plein. Het 

versterken van de monumentale kwaliteiten komt onder meer naar voren in het zichtbaar maken van de 

locatie van oude kloosterbebouwing in de bestrating, het laten aansluiten van de inrichting op het 

aanliggende rijksmonument de Prinsenhof en door voorgestelde aanpassingen in vorm en uitstraling 

goed te laten aansluiten op het bestaande.

Aansluiting op Prinsenhof

Verstreken binnenstedelijke kwaliteiten

Voorname binnenstedelijke kwaliteiten van het Munsterplein zijn de functies als centraal schakel- en 

rustpunt in het winkelgebied en als het groene hart van de binnenstad. De schakelfunctie wordt 

versterkt door van het gehele Munsterplein een eenheid te maken met een via de bestrating zichtbare 

directe aansluiting op de omliggende straten.

Op het plein zelf sluit deze doorlopende bestrating al buiten de bomenrijen aan op het centrale deel van 

het plein via een langs het gehele plein doorlopende brede natuurstenenband. Samen met het 

aanpassen van de boomspiegels en wegmeubilair en het opheffen van hoogteranden wordt zo de, nu 

door passanten en mindervalide ervaren, barrièrewerking op het plein opgeheven.

Aansluiting Munsterplein op straten Opheffen barrièrewerking

Verstreken groen hart

Bij het inrichten als openbaar gebied in de negentiende eeuw is het Munsterplein als stadspark 

vormgegeven. Deze functie heeft het min of meer behouden tot 1975 toen het Munsterplein is 

‘versteent’, zoals omschreven in een krantenartikel uit dat jaar. Bij die herinrichting zijn de huidige 

granieten keien gelegd en de grote groenvlakken verdwenen. Het gegeven dat nu enkele bomen aan 

het einde van hun levensduur zijn geeft in het versterken van dit groene hart wat meer keuzevrijheid.
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Het plan zet in op een groene gordel om de Munsterkerk. De noord- en achterkant van de Munsterkerk 

inclusief de Abdijhof krijgen hierbij een parkachtige inrichting. De Abdijtuin zelf wordt grondig 

gerenoveerd en krijgt een veel betere aansluiting op het pleindeel voor de Munsterkerk. Voor deze 

betere aansluiting is het plan de bestaande trap te verbreden met inpassing van een hellingbaan voor 

mindervalide. In materiaal en uitstraling sluit de verbreding van de trap aan op de bestaande trappen en 

muren rondom de Abdijtuin, temeer daar deze behoren bij het Rijksmonument Munsterkerk. In dit 

gebied staat ontspanning centraal.

Voorplein als stedelijk plein

Het voorplein van de Munsterkerk, met zijn karakteristieke kiosk en bomenomranding, vervult in het 

plan de functie van het stedelijk plein. Dit is waar ontmoeten voorop staat, het zicht op en de toegang 

tot de Munsterkerk de ruimte heeft en activiteiten zoals markten, terrassen en evenementen plaats 

hebben. Bij elkaar veel functies voor een plein van ongeveer 60 bij 46 meter met daarin aanwezig 

solitaire bomen en in het midden de kiosk.

Het is daarom van belang dat in het normale dagelijks gebruik minimaal de ruimte tussen de toegang 

van de Munsterkerk, de kiosk en de Abdijtuin open blijft en vanaf de Steenweg en Sint Christoffelstraat 

een looplijn naar de kiosk in beeld is. Hiermee wordt bereikt dat zichtlijnen, looproutes en 

ontmoetruimte helder naar voren komen. Ook dit verbetert de praktische bruikbaarheid van het plein 

samen met het beter beloopbaar maken van de hier aanwezige kinderkoppen. De aanwezige dubbele 

bomenrij voltooit daarbij de groene omranding van Munsterkerk en Munsterplein.

Groene gordel Stadsparkinrichting

Ruimte open houden Stedelijk plein - activiteitengebied

Uitvoeringsplan Vitaal Munsterplein

Het ontwikkelde plan is opgezet als kader waarbinnen ingrepen op het Munsterplein passend kunnen 

worden uitgevoerd. Vanuit motie 15M30 en het plan Vitale Stad zijn hierin focuspunten; beloopbaarheid
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kinderkoppen, de Abdijtuin en overig groen, het duiden van het archeologisch Rijksmonument en het 

verbeteren van de voetgangersverbindingen. In totaal is in de begroting € 875.000 opgenomen als 

investeringsruimte en is er het voorbereidingskrediet van € 100.000.

Fasen

Met de beschikbare middelen en de gegeven tijd als randvoorwaarden en het plan ‘Voorlopig ontwerp 

Munsterplein’ als ruimtelijk kader, is een uitvoeringsplan gemaakt. Als eerste is daarbij het Munsterplein 

opgedeeld in onderstaande 9 fasen die los van elkaar gerealiseerd kunnen worden.

Fasen eerste realisatie

De volgorde van de fasen is bepaald aan de hand van de genoemde focuspunten, technische 

noodzaak tot ingrijpen, omgevingsfactoren en onderlinge samenhang. De beschikbare 

investeringsruimte kan alleen een beperkt deel van het plein aangepakt worden. Verder kunnen met het 

oog op de viering van het 800 jarig bestaan van de Munsterkerk in 2020, in dat jaar geen grootschalige 

werkzaamheden uitgevoerd worden. De beschikbare middelen samen met de focuspunten 

beloopbaarheid, Abdijtuin en groen maken dat de fasen 1, 2 en 3 als eerste in aanmerking komen voor 

realisatie.

Fasen in beeld voor eerste realisatie
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Bij realisatie van de fasen 1, 2 en 3 wordt bereikt een belangrijke verbetering en vergroening van de 

kern van het Munsterplein. Het is ook in deze fasen dat verbetering het meest dringend gewenst is. De 

eerste drie fasen vormen bij elkaar ook een afgerond geheel zodat er buiten geen beeld ontstaat van 

een half afgerond plein.

Vervolgstappen tot uitvoering

Het plan ‘Voorlopig ontwerp Munsterplein’ vormt een duidelijk inrichtingskader voor het gehele 

Munsterplein. Dit laat onverlet dat in de daadwerkelijk aan te brengen verbeteringen nog veel details 

moeten worden uitgewerkt en voorbereidingsstappen gezet moeten worden, waaronder uit te voeren 

onderzoek. Om te zorgen dat er nog gerede kans is op uitvoering in 2019 van de gewenste 

verbeteringen in de kern van het Munsterplein worden de fasen voor eerste realisatie in 

bouwteamverband opgepakt. De beschikbare middelen vormen hierbij een harde randvoorwaarde. In 

de paragraaf ‘Financiële gevolgen’ wordt verder ingegaan op de hierbij behorende aanvraag van het 

uitvoeringskrediet.

Kanttekeningen en risico’s

Het project Vitaal Munsterplein en het beoogde uitvoeringsplan kennen diverse risico’s en 

kanttekeningen. Het plan is in breed verband ontwikkeld en heeft daarin veel draagvlak verkregen. Dit 

sluit niet uit dat nog bezwaren kunnen worden gemaakt op onderdelen. Hierin speelt mee dat het 

Munsterplein een archeologisch monument is en het plan met het verbreden van de trap bij de Abdijtuin 

een voorstel tot aanpassen van een Rijksmonument bevat. Ook de voorziene wijzigingen in de 

groenstructuur van het plein kunnen reacties opleveren.

Financieel is de begroot dat met de huidige middelen maximaal de fase 1, 2 en 3 tot realisatie kunnen 

komen. De onzekerheden in de raming, subsidiering en mogelijk gewenste aanpassingen vanuit 

detaillering of eisen derden kunnen voor afwijking hierin zorgen. Bij kosten gemaakt voor renovatie van 

de Abdijtuin is de BTW vooralsnog niet aftrekbaar vanwege de eigendomsverhoudingen. Er is een 

traject in gang gezet om te proberen de bestaande afspraken over het gebruik en onderhoud van de 

Abdijtuin zodanig te formaliseren dat de BTW wel compensabel wordt.

Het bewaken van de uitvoeringskosten is onderdeel van het verdere traject waarbij de in de begroting 

opgenomen investeringsmiddelen het kaderstellend budget vormen. De tijd om tot realisatie te komen is 

krap. Het belang van ongestoorde festiviteiten in 2020 weegt zwaar en kan bepalend worden voor de 

keuze wel of niet tot uitvoering te komen in 2019. Om deze risico’s in de hand te houden is voorzien het 

werk aan het Munsterplein in bouwteamverband verder op te pakken.

Historisch overzicht

Voor uitvoering in 2018 van sober en doelmatig herstraatwerk op een deel van het Munsterplein is op 

12 november 2015 in de begroting € 250.000 opgenomen, naast € 25.000 voor vernieuwing van een 

van de evenementenkasten. Via motie 15M30 waarin is verzocht om in 2018 zo spoedig mogelijk over 

te gaan tot egalisatie van het Munsterplein. Op 2 februari 2016 is uw raad per brief geïnformeerd over 

de aanpak. In de brief is vermeld dat het verbeteren van de beloopbaarheid betreft van de (groot 

formaat) kinderkoppen in de kern van het Munsterplein daar de overige verhardingen van het 

Munsterplein op orde zijn. Tevens zijn diverse aandachtspunten betreffende werken aan het 

Munsterplein benoemd; archeologisch rijksmonument, 800 jarig bestaan Munsterkerk, ontwikkelingen 

derden, planning en het belang van een integrale afweging bij ingrijpen op het Munsterplein.

Vitale stad

Na februari 2016 is het Munsterplein opgenomen in het programma Vitale Stad. Met deze subsidie van 

€ 450.000 zijn de mogelijkheden voor vitalisering van het Munsterplein verruimd en is de scoop van het 

project gewijzigd. Zeker het groen en de bomen op het Munsterplein vergen ingrijpen. Zo is de Abdijtuin
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aan renovatie toe en kennen 7 bomen een zeer beperkte restlevensduur. In 2018 zijn 2 bomen hiervan 

al om veiligheidsredenen verwijderd. Via het programma Vitale Stad is in totaal € 250.000 aan eigen 

middelen toegevoegd, waarvan € 100.000 voor herinrichting van de Abdijtuin. In totaal is hiermee 

€ 975.000 beschikbaar voor het Munsterplein en Abdijtuin, waarvan € 100.000 het 

voorbereidingskrediet. In september 2017 is uw raad per raadsinformatiebrief geïnformeerd over de 

stand van zaken in de voorbereidingen voor het Munsterplein.

Totaalplan inrichting openbare ruimte Munsterplein

In de raadinformatiebrief is gewezen op het belang van een integrale afweging en flexibiliteit, gegeven 

de betekenis van het Munsterplein voor stad en de directe omgeving. Verder dat om tot de gewenste 

integrale afweging te komen, het de voorkeur verdient in samenwerking met omgeving en betrokkenen, 

een totaalplan te maken over de inrichting van de openbare ruimte van het Munsterplein inclusief de 

Abdijhof en Abdijtuin. Een inrichtingsplan passend binnen een vitale stad met de al gewenste 

verbetering in beloopbaarheid en waarbij benoemd worden welke functies bij welke delen van het 

Munsterplein horen. Op 22 januari was de openbare startavond voor het ontwikkelen van een 

inrichtingsplan. Vanuit deze succesvolle avond is een brede klankbordgroep geformeerd waarmee het 

nu voorliggende plan is ontwikkeld.

Financiële gevolgen

In de begroting is in totaal € 875.000 exclusief BTW opgenomen voor het Munsterplein. Deze middelen 

zijn inclusief de subsidie vanuit Vitale Stad. De middelen zijn bestemd voor het beter beloopbaar maken 

van de kindertoppen in het middendeel, de renovatie van de Abdijtuin, de vervanging van een 

evenementvoorziening en verder te behalen resultaten vanuit Vitale Stad. Het met dit voorstel 

gevraagde uitvoeringskrediet Vitaal Munsterplein betreft dit totaal aan middelen dat als het 

kaderstellend budget wordt ingezet behorende bij het hiervoor omschreven uitvoeringsplan voor een 

Vitaal Munsterplein.

Wijzigingen in reserves/voorzieningen en aanvraag investeringskredieten

Omschrijving 2018 2019 2020 2021 2022

Uitvoeringskrediet Vitaal Munsterplein 875.000

Dekking

28649 Stroomkasten Munsterplein 25.000

28641 Herinrichting Munsterplein 400.000

28746 Herinrichting Munsterplein 250.000

28747 Abdijtuin 200.000

Communicatie en participatie

Voor een zo in beleving en in praktijk centraal gelegen plek als het Munsterplein zijn communicatie en 

participatie belangrijke zaken. Het voorliggende plan is dan ook in samenwerking met veel partijen 

ontwikkeld. Dit proces houdt niet op bij het vaststellen van het plan ‘Voorlopig ontwerp Munsterplein’ 

met een uitvoeringskrediet maar loopt door in de verdere voorbereidingen en uitvoering. Overleg en 

communicatie, zowel intern als extern, gaan ook in het vervolg de nodige aandacht krijgen.

Uitvoering en evaluatie

Met de eisen vanuit de subsidie Vitale Stad, het taakstellend budget en de beperkt beschikbare tijd voor 

de verdere voorbereidingen en uitvoering van werkzaamheden is gepland de eerste realisatie van het 

Munsterplein in bouwteamverband op te pakken. Deze samenwerkingsvorm maakt het onder andere 

makkelijker verschillende voorbereidingsstappen parallel te laten verlopen. De selectie van de 

aannemer vindt daarbij nog in 2018 plaats. De uitvoering zou dan uiterlijk najaar 2019 van start moeten
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gaan. De precieze vorm en omvang van uit te voeren werken wordt dan bepaald op basis van wat 

haalbaar en mogelijk is gegeven de eisen en randvoorwaarden. Lopende het verdere traject vindt dan 

een continue evaluatie plaats van taken, doelen en onderlinge samenwerking inclusief rapportage 

hierover.

Burgemeester en wethouders van Roermond,

De secretaris, De burgemeester,

mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts M.J.D. Donders - de Leest

Bijlage:

Het plan ‘Voorlopig ontwerp Munsterplein’.
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INLEIDING
CULTUURHISTORIE | IDENTITEIT

Munsterplein: een plein met een verhaal!

Roermond en het Munsterplein in het bijzonder kan zich onderscheiden door haar 
bijzondere verleden. Daarom is het gewenst om de verschillende tijdslagen voelbaar / 
zichtbaar te maken in de openbare ruimte.
De bijzondere sfeer en het historisch karakter moeten behouden blijven en kunnen 
verder versterkt worden, maar wel met respect voor archeologie. Nieuwe gebruiks- en 
belevingswaarden zullen zorgvuldig ingepast worden.
De Munsterkerk wordt als religieuze functie gerespecteerd en gefaciliteerd, maar 
tevens als 'grootste museum'.
Het is de wens om de beloopbaarheid van het plein te verbeteren, maar de bestaande 
verharding wel her te gebruiken. De historische bomenstructuur moet worden 
behouden en versterkt. Het is belangrijk de verdiepte Abdijtuin te koesteren, deze zal 
gerenoveerd en betei lueydiikelijk gemaakt worden. Ue voormalige begraafplaats zal 
beter voelbaar en zichtbaar worden en aanhaken bij het Prinsenhof.
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BESTAANDE SITUATIE
PLEIN MET EEN LOMMERIJK KARAKTER

In het bijgaande foto overzicht is een indruk gegeven van de bestaande situatie van 
de inrichting en het gebruik van het Munsterplein.

Uitgangspunt voor het ontwerp is het lommerijke en groene karakter van het 
Munsterplein te behouden en waar mogelijk te versterken.
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LAGE BELEVINGS- EN GEBRUIKSWAARDE

In het bijgaande foto overzicht is een indruk gegeven van de bestaande situatie van 
de inrichting en het gebruik van het Munsterplein.

Uitganspunten voor het ontwerp zijn:
- snippergroen verwijderen / voorkomen
- de hoeveenheid aan typen verhardingen minimaliseren
- robuuste detaillering verhardingen
- eenduidig straatmeubilair
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2. I GROEN

ALGEMEEN

Het lommerrijke karakter van het Munsterplein moet worden behouden en gekoesterd, 
de bestaande dubbele lindebomenlanen worden daarom behouden en dienen grote 
aandacht te krijgen met betrekking tot de (ondergrondse) groeiomstandigheden.

Het rommelige rest- en snippergroen bij onder andere de boomspiegels wordt 
verwijderd. Maar waar mogelijk wordt juist meer groen toegevoegd, als verbinding 
tussen gebieden en verhoging sfeer en beleving, dit uitgangspunt is toegepast in het 
gedeelte aan de noordzijde van de kerk (oude begraafplaats) en de Abdijhof.

Er wordt meer diversiteit aan groenbeleving toegevoegd, zowel vanuit beleving 
als biodiversiteit. Groen is van belang voor klimaatadaptatie (verkoeling, opvang 
regenwater, afvangen fijnstof).

Ook 's avonds is het van belang om het groen beleefbaar te maken, bijvoorbeeld door 
middel van verlichting.
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BOMEN

Voor het karakter van het Munsterplein is het belangrijk om de bomenstructuur te 
behouden, te versterken en waar nodig aan te vulllen.

De plantvakken rondom de bomen worden open gehouden, zonder onderbeplanting, en 
eventueel voorzien van een custom-made, lage boombescherming.
Om dc bomen zo gezond mogelijk te houden zal de qroeiplaats verbeterd moeten 
nuiden en undeiliuudbsnuei aan de üuiiieti moeten plaatsvinden.
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BEPLANTING

(OUDE BEGRAAFPLAATS, ABDIJHOF & abdijtuin)

oude begraafplaats en Abdijhof
Verharding is hier geminimaliseerd ten gunste van plantvakken. De plantvakken worden 
omrand door een robuuste omranding (bijvoorbeeld natuursteen) van ongeveer 15 cm 
hoogte. Voor de invulling van de plantvakken wordt voorgesteld een mix van vaste 
planten en bodembedekkers te gebruiken en op sommige plekken solitaire heesters.
Ook worden hier op enkele plekken bomen toegevoegd, zonder dat belangrijke 
zichtlijnen op de kerk worden ontnomen.

opwaarderen/verbeteren van de verdiepte Abdijtuin 
Hiertoe wordt voorgesteld een nieuw beplantingsplan te maken, waarbij de 
buxushagen worden vervangen, als ook de invulling van de plantvakken worden 
voorzien van nieuwe beplantingen. Waardevolle en fraaie beplanting blijven 
gehandhaafd. Voorgesteld wordt om het boompje in het midden te handhaven en 
daarachter een '2e pleintje' le ueëieri met een waterelement. Uok zitmeubilair en 
verlichting dienen te worden vervangen of gerenoveerd. De ambitie is om de trap 
te vergroten en een hellingbaan aan te leggen, zodat de tuin beter bereikbaar en 
zichtbaar wordt vanaf het plein. Dit zal met grote zorgvuldigheid en in overleg met de 
monumentencommissie plaatsvinden.

kiosk

Bestaand groen verbeteren / vernieuwen.

Prinsenhof

Door middel van een zichtlijn, looplijn en kunstobject wordt het Prinsenhof aangehaakt 
aan het 'park' gebied aan de noord-oostzijde van de Munsterkerk.









ABDIJHOF
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ABDIJTUIN

VOORLOPIG ON 31





2.2 VERHARDING ST RAAT MEUBILAIR
BESTAANDE SITUATIE

Het doel is om de toegankelijkheid / beloopbaarheid van het Munsterplein te 
verbeteren. De verharding wordt eenduidiger ingezet in beleving en gebruik 
van de openbare ruimte, de hoeveelheid soorten wordt terug gebracht tot hooguit 3 
soorten.
De samenhang en verbinding tussen het plein en zijn omgeving wordt verbeterd door 
een logische en uitnodigende routing.
De verharding wordt ook ingezet voor het afleesbaar maken van cultuurhistorie.

Het overbodige straatmeubilair moet aangepakt worden:
- opschonen openbare ruimte,
- herpositioneren fietsenstallingen,
- nieuw straatmeubilair ontwerpen zoals een pleinbank,
- eenheid in overig straatmeubilair

VEELHEID AAN VERHARD INC

SAMENHANG VERGROTEN
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EENDUIDIGE WANDEi-

EENDUIDIGE VER HARDIN

SCHUINE BAND

IDUIDIGE RANDEN BIJ

MATERIALEN

De verharding moet het historische karakter van het plein behouden en waar mogelijk 
versterken, hiertoe wordt voorgesteld de bestaande (onderkoppen te handhaven op het 
voorplein, maar wel te herstraten met aandacht voor technische verbeteringen zoals 
betere fundering (door het iets omhoog te brengen, ongeveer 10 cm), de keien te 
sorteren op breedtematen en een verbeterde (waterdoorlatende) voegvulling.
Voor een nog verdere verbetering van de beloopbaarheid kunnen de bestaande keien 
aan de bovenzijde worden afgezaagd en vervolgens gebrand/geborsteld (voor een 
fraaier beeld en grotere stroefheid).

Onder de bomen en voor de overige bestrating achter de kerk wordt een nieuwe 
natuursteen verharding voorgesteld, die aansluit bij de kinderkoppen in kleur en 

uitstraling, maar ook goed beloopbaar is.

Er komt een rand om het plein met een minimaal hoogteverschil, een licht schuin 
oplopende brede band.

Rondom het pleinvlak worden gebakken klinkers voorgesteld aansluitend bij de klinkers 
in de straten rondom het plein. Tegen de gevels, bij de terrassen en winkels, komen 
natuurstenen plinten, van gezaagde natuursteen (graniet, kleur grijs).

De verdiepte Abdijtuin wordt beter toegankelijk/aantrekkelijker gemaakt door middel 
van het verbeteren van de halfverharding.
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2.3 HET VERHAAL VAN ‘MUNSTER’

Om het verhaal van 'Munster' beter beleefbaar te maken wordt voorgesteld om het oude 
arresthuis en de brouwerij weer te geven in de bestrating.

Het oude arresthuis en de brouwerij kunnen op verschillende manieren verbeeld 
worden:

- de contouren aanduiden middels een stenen strip en de bestrating (dezelfde keien 
als op de rest van het plein) binnen deze contouren draaien in de richting van het 
arresthuis

- de contouren aanduiden middels een stenen strip en de bestrating (dezelfde keien 
als op de rest van het plein) binnen deze contouren gelijk houden met de rest van 
de bestrating

- een afwijkende bestrating aanleggen binnen de contouren van het arresthuis en de 
contouren niet of nauwelijks aanduiden (zie afbeelding)

In de buurt van de kiosk wordt voorgesteld om een element te plaatsen, met daarop 
een uitleg van de vlakken. Hierin kan aangegeven worden welk jaartal hoort bij de 
situatie en hoe het plein er in die tijd uit zag. In de voet van het element kunnen 
evenementenstopcontacten verwerkt worden.
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2,4 GEBRUIK

GEBRUIKS- EN BELEVINGSWAARDE VAN HET PLEIN

Het Munsterplein is de 'huiskamer' van Roermond!

De horeca terrassen zijn belangrijk voor ontmoeting, beleving en sfeer, en mogen ook 
's avonds beter gebruikt worden.

Het plein is multifunctioneel te gebruiken voor evenementen / markten etc., echter 
kleinschalig. Op het plein mnet men informeel kunnen verblijven, ontspannen en 
ontdekken, met voldoende zitmogelijkheden.

Op het plein hlijft ruimte/voorziening voor culturele activiteiten.





HORECA | EVENEMENTEN 

ONTSPANNING | ONTMOETING

Voor de horecagelegenheden is er uiteraard ruimte om een terras op te stellen. Op het 
Munsterplein is een zone aangegeven waar deze terrassen geplaatst kunnen worden.

Het belang van de positie en zichtbaarheid van de Munsterkerk op het plein speelt 
al vanaf het ontstaan van het Munsterplein tot nu een belangrijke rol, daarom zal 
een gedeelte voor de Munsterkerk vrij gehouden worden van evenementen, markten, 
terrassen, etc. (aangegeven in afbeelding 'evenementen + musterkerkzone').

Het oostelijke deel van het Munsterplein zal vergroend worden en aanwezig groen zal 
worden gehandhaafd of worden opgeknapt. In dit gedeelte is er ruimte om te kunnen 
ontspannen en tot rust te komen.

Het Munsterplein en omranding zijn een belangrijke schakel en verbinding in het 
kernwinkelgebied en moeten dus uitnodigend en goed beloopbaar zijn. Verkeersfuncties 
ah fiptsprs, fietsenstallingen, en bestemmingsverkeer moeten logisch zijn, maar 
ondergeschikt blijven aan verblijfs- en wandelfunctie.





2.5 VERLICHTING

BESTAANDE SITUATIE

De klassipke lantaarn 'hoort' bij het Munstcrplcin, deze wordt hergebruikt en upuieuw 
gepositioneerd.

Het avondbeeld moet sfeervol maar tevens 'geleidend' zijn en bijzondere objecten / 
gebouwen / kerk moeten worden aangelicht. Nieuwe mogelijkheden hiervoor moeten 
worden onderzocht.

Het groen wordt 's avonds beleefbaar gemaakt voor sfeer en intimiteit door specifieke 
verlichting, ook buiten de kerstperiode wanneer het plein al extra verlicht is.
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Groen in de stad

In het programma vitale stad is de ambitie opgenomen om 1750 m2 structureel groen toe te 

realiseren, onderdeel daarvan is het planten van acht bomen. Het achterliggend doel van deze ambitie 

is om het centrum van Roermond meer klimaatadaptief te maken, de biodiversiteit te vergroten en ook 

de beleving te verbeteren. Realisatie van deze ambitie was voorzien via twee sporen, enerzijds door 

het project markante bomen en anderzijds door een subsidieregeling dak- en gevelgroen.

Het project markante bomen is inmiddels afgerond. In het centrum van Roermond zijn vier bomen 

geplant, waarbij de groeiplaats is ingericht met behulp van de nieuwste technieken, mede daardoor 
kunnen deze bomen uitgroeien tot monumenten. Bij drie bomen is ook op het maaiveld groen 

toegevoegd door middel van plantvakken. De som van de toekomstige kroonoppervlakte en het 

gerealiseerde groen is plusminus 400 m2.

De subsidieregeling dak- en gevelgroen is ruimhartig opgezet. Verschillende ondernemers hebben 

interesse getoond, de mogelijkheden van dak- en gevelgroen en het gebruik van de subsidieregeling 

is daarmee besproken. Bij één ondernemer heeft dit geleidt tot een offerteaanvraag. Desondanks 

bleek realisatie van dak- en gevelgroen niet haalbaar. Dit omdat de investeringen die nodig zijn niet 

gelijktijdig lopen met de bestaande investeringsplanning. Vandaar dat wordt voorgesteld om de 
subsidieregeling niet te verlengen en de beschikbare middelen elders in te zetten om de vergroening 

van Roermond wel te kunnen realiseren.

Bij het opstellen van het programma vitale stad was niet voorzien dat bij de herinrichting van het 

Munsterplein een grote vergroening mogelijk is. Het plein kenmerkt zich door de grote gebruikersdruk, 

toch is gedurende het ontwerpproces gebleken dat een forse vergroening mogelijk is.

Het toevoegen van groen op het maaiveld, zoals op het Munsterplein is voorzien, heeft ten opzichte 

van dak- en gevelgroen een aantal voordelen. Vanzelfsprekend is groen op het maaiveld beter 
beleefbaar dan groen op daken. Daarnaast draagt het groen op het maaiveld meer bij aan de 

biodiversiteit, wateropvang en koelend vermogen van de stad. Dit komt allemaal voort uit het feit dat 

het groen op het maaiveld meer robuust kan worden vormgegeven dan op een (bestaand)dak. 

Verwacht wordt dat naast de nieuwe plantvakken ook zes extra bomen geplant kunnen worden. Voor 
het planten van bomen dient de ondergrond aangepast te worden. Het roeren van de grond kan 

mogelijk conflicteren met de beschermde status van het archeologisch rijksmonument. Ingeschat 
wordt dat de som het te realiseren groenoppervlakte 1275 m2 bedraagt.

Voorgesteld wordt dan ook om de resterende middelen die gereserveerd zijn binnen het programma 

vitale stad toe te voegen aan de realisatie van het Munsterplein.



De raad van de gemeente Roermond,

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 januari 2018; 

raadsvoorstelnummer 2018/007/1;

gezien het advies van de commissie Ruimte van 31 januari 2018; 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet:

besluit:

vast te stellen de volgende

verordening “Stimulering dak- en gevelgroen Binnenstad Roermond (Vitale Stad)”

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:
a. binnenstad: het gebied binnen de blauwe contour zoals aangeduid op bijlage 1 bij deze 

verordening;
b. groen dak: een begroeid dakvlak bestaande uit verschillende lagen met tenminste een 

substraat en een vegetatielaag;
c. groene gevel; grondgebonden of niet grondgebonden gevelgroen;
d. grondgebonden gevelgroen: het laten begroeien van een gevel met klimhulp, waarbij de 

vegetatie wortelt in het maaiveld;
e. niet grondgebonden gevelgroen: het laten begroeien van een gevel waarbij de vegetatie 

wortelt in een zelfstandige constructie niet zijnde het maaiveld;
f. verklaring omtrent de-minimissteun: de in bijlage 2 van deze verordening opgenomen 

verklaring;
g. verordening: Verordening Stimulering dak- en gevelgroen Binnenstad Roermond (Vitale Stad).

Artikel 2 Bevoegdheden van het College
1. Het College is bevoegd besluiten te nemen tot verlening en vaststelling van subsidies. Het 

college kan aan het verlenen van subsidies voorwaarden verbinden. Het college kan bij het 
verlenen van subsidies eveneens verplichtingen opleggen.

2. Het College is bevoegd besluiten te nemen tot vaststelling, wijziging of intrekking van een 
verleende subsidie.

3. Het college is bevoegd voorschotten op de verleende subsidie te verstrekken.

Artikel 3 Subsidieplafond
1. Het subsidieplafond voor het toekennen van subsidie op grond van deze verordening 

bedraagt voor de periode vanaf inwerkingtreding van deze verordening tot 1 januari 2019 
€ 100.000.

Artikel 4 Algemene bepalingen
1. De aanvrager dient medewerking te verlenen aan onderzoeken die het College in het kader 

van de subsidieverlening nodig acht.



2. Wanneer op grond van deze verordening een subsidie wordt verleend van meer dan € 50.000 
is de aanvrager verplicht bij het verzoek om vaststelling van de subsidie een 
controleverklaring in te dienen van een daartoe bevoegde accountant.

3. Mocht in het kader van deze subsidieregeling sprake zijn van een belaste prestatie in het 
kader van de Omzetbelasting, dan wordt geacht het verleende of vastgestelde subsidiebedrag 
daarin te voorzien.

HOOFDSTUK 2 SUBSIDIESOORTEN

Artikel 5 Groen dak
1. Subsidie kan uitsluitend worden verleend aan een eigenaar van een pand in de binnenstad 

ten behoeve van de aanleg van een groen dak op diens pand.
2. Het groen dak heeft een minimale totale oppervlakte van 30 m2 en kan bestaan uit niet 

aaneengesloten dakvlakken.
3. Het groen dak heeft minimaal een waterbergend vermogen van 20 liter per m2.
4. Als subsidiabele kosten worden aangemerkt de materiaalkosten, ontwerpkosten en 

voorbereidingskosten, verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen 
tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten. Onder deze kosten wordt tevens gerekend de 
BTW, voor zover deze niet kan worden verrekend.

5. De subsidie voor een groen dak bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, en een maximum 
van € 50,-- per m2. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 50.000,--.

Artikel 6 Groene gevel
1. Subsidie kan uitsluitend worden verleend aan een eigenaar van een pand in de binnenstad 

ten behoeve van de realisatie van een groene gevel aan diens pand.
2. De groene gevel heeft een minimale oppervlakte van 30 m2 en kan bestaan uit meerdere, niet 

aaneengesloten gevelvlakken.
3. De groene gevel grenst aan de openbare ruimte of is duidelijk zichtbaar vanaf de openbare 

ruimte.
4. De groene gevel is gelegen binnen de blauwe contour zoals weergegeven op bijlage 1 bij 

deze verordening.
5. Er wordt op grond van deze verordening maximaal één niet grondgebonden groene gevel 

gesubsidieerd.
6. Als subsidiabele kosten worden aangemerkt de materiaalkosten, ontwerpkosten en 

voorbereidingskosten, verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen 
tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten. Onder deze kosten wordt tevens gerekend de 
BTW, voor zover deze niet kan worden verrekend.

7. De subsidie voor grondgebonden gevelgroen bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, en 
een maximum van € 50,-- per m2. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal
€ 30.000,-.

8. De subsidie voor niet grondgebonden gevelgroen bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, 
en een maximum van € 300,- per m2. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal
€ 30.000,-.

HOOFDSTUK 3 SUBSIDIEAANVRAAG, -BEOORDELING, -VERLENING EN -VASTSTELLING

Artikel 7 Algemene vereisten voor subsidiëring
1. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een aanvraag worden ingediend. In een

subsidieaanvraag dient minimaal het volgende te worden vermeld:
a. het adres van het (de) betrokken pand(en);
b. de naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van de aanvrager en een eventuele 

contactpersoon;
c. een werkomschrijving van de maatregelen voor groene gevel of groen dak (bestek of 

technische omschrijving, waaronder systeemtype en technische specificaties en het 
waterbergend vermogen in geval van een groen dak);

d. gevelaanzichten of tekeningen van dakvlakken op schaal die de bestaande én de nieuwe 
situatie van het (de) te verbeteren pand(en) weergeven (schaal 1:100);



e. indien van toepassing de gegevens van het bedrijf dat de werkzaamheden gaat uitvoeren;
f. de geschatte begin- en einddatum van de werkzaamheden;
g. een begroting, uitgesplitst naar materiaalkosten en arbeidsloon, uitvoeringstekeningen en 

toezicht, kosten constructeur / constructietekeningen, BTW en de van derden ontvangen 
of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten. De in de 
kostenraming genoemde bedragen dienen herleid te kunnen worden naar de onder c 
bedoelde omschrijving genoemde maatregelen.

h. het bank- of gironummer waarop de eventuele subsidie overgemaakt kan worden;
i. een verklaring omtrent de-minimissteun, indien de aanvrager een onderneming is naar 

Europees recht;
j. de ondertekening.

2. Voordat het College op de aanvraag voor subsidieverlening heeft beslist, mag niet met de
werkzaamheden worden gestart.

Artikel 8 Beoordelingsprocedure
1. Het College bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.
2. Het College handelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst af.
3. Voor de bepaling van de volgorde van binnenkomst van de aanvragen is de datum waarop de 

aanvraag ontvankelijk is, bepalend.
4. Het College neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing.
5. Uit overschrijding van de in het vierde lid bedoelde termijn kan niet worden afgeleid dat de 

aanvraag is of zal worden gehonoreerd.

Artikel 9 Verplichtingen
1. De subsidieontvanger is verplicht de groene gevel en het groen dak te realiseren op de in de 

subsidiebeschikking omschreven wijze.
2. Aan de subsidieverlening is de verplichting verbonden dat de groene gevel en het groen dak 

in stand worden gehouden en doelmatig worden onderhouden. De subsidieontvanger draagt 
er in dat kader eveneens zorg voor dat de gegevens een informatie over de groene gevel en 
groen dak bij verkoop of overdracht van het pand aan een opvolgende eigenaar of gebruiker 
worden overgelegd, zodat deze het noodzakelijke onderhoud kan voortzetten. De 
subsidieontvanger verzekert dat het gerealiseerde groen dak of de groene gevel tenminste 5 
jaar na voltooiing in stand wordt gehouden.

3. In de beschikking tot het verlenen van subsidie worden daarnaast de volgende verplichtingen 
opgenomen:
a. met de gesubsidieerde werkzaamheden dient binnen een door het College te bepalen 

termijn na de subsidieverlening te worden gestart;
b. de gesubsidieerde werkzaamheden dienen binnen een door het College te bepalen 

termijn na de subsidieverlening te worden voltooid, doch uiterlijk voor 1 juli 2020.

Artikel 10 Weigeringsgronden
1. Het College weigert de subsidie indien:

a. niet wordt voldaan aan de oppervlakte-eis van artikel 5, tweede lid of artikel 6, tweede lid;
b. niet wordt voldaan aan het waterbergend vermogen van artikel 5, derde lid;
c. niet wordt voldaan aan het zichtbaarheidscriterium en ligging van artikel 6 derde en vierde 

lid;
d. op grond van deze verordening reeds subsidie voor een niet grondgebonden groene 

gevel is verleend;
e. het vastgestelde subsidieplafond uit artikel 3, eerste lid bereikt is;
f. gebruik wordt gemaakt van zelfhechtende plantensoorten;
g. met de te subsidiëren werkzaamheden is begonnen voordat het College heeft beslist 

omtrent de aanvraag tot subsidieverlening;
h. voor de werkzaamheden de vergunning, bedoeld in artikel 7 van de Erfgoedverordening 

2017 of in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel f van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht noodzakelijk is, doch niet is verleend;

i. de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de wet, 
gemeentelijke regelgeving, het algemeen belang of de openbare orde.



2. Het college kan de subsidie (gedeeltelijk) weigeren indien er gegronde reden bestaat om aan
te nemen dat:
a. de activiteiten niet of niet geheel zullen plaatsvinden;
b. de aanvrager niet zal voldoen aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen;
c. bij de werkelijke kosten, kosten zijn opgevoerd die in redelijkheid niet als noodzakelijk 

kunnen worden beschouwd;
d. de aanvrager onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van 

juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot 
subsidieverlening zou hebben geleid, of

e. de subsidieverlening anderszins onjuist was en de aanvrager dit wist of behoorde te 
weten, of

f. de private partij failliet is verklaard of aan hem surséance van betaling is verleend of ten 
aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is 
verklaard, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.

3. De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de subsidie is verleend of
vastgesteld, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.

Artikel 11 Aanvraag subsidievaststelling
1. Binnen twee maanden na de voltooiing van de gesubsidieerde werkzaamheden wordt de 

aanvraag tot subsidievaststelling ingediend.
2. Bij de aanvraag tot subsidievaststelling worden de volgende documenten gevoegd:

a. kleuren foto’s waarop de gerealiseerde werkzaamheden duidelijk zichtbaar zijn;
b. kopieën van facturen welke eenduidig herleid kunnen worden naar de begroting op basis 

waarvan de subsidie is verleend.

Artikel 13 Subsidievaststelling en uitbetaling
1. Het College beslist binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling .
2. Het College kan het besluit zoals bedoeld in het eerste lid eenmaal met zes weken verdagen.
3. Indien de werkelijk gemaakte kosten lager zijn dan in de subsidieaanvraag begroot, wordt de 

subsidie naar rato lager vastgesteld.
4. Binnen 4 weken na vaststelling van de subsidie zal het subsidiebedrag worden overgemaakt op rekening 

van de aanvrager.

HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALINGEN 

Artikel 14 Ontheffing, hardheidsclausule
1. Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van het bepaalde in deze 

verordening naar het oordeel van het College zou leiden tot een onredelijke beslissing kan het 
College afwijken van het bepaalde in deze verordening.

2. In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het College.

Artikel 15 Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking daarvan in 

het Gemeenteblad.
2. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Stimulering dak- en gevelgroen 

Binnenstad Roermond (Vitale Stad)”.

Bijlage: 1 situatietekening en 1 verklaring omtrent de-minimissteun



Markante bomen binnenstad
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Scooterrekken Neerstraat naast fietsenstalling

Hoek Paredisstraat/Neerstraat



Veldstraat hoek Stationsplein en 
Kloosterwandplein



Hoek Molenweg/Neerstraat

Hoek Munsterstraat/Schoenmakersstraat

Er worden op enkele locaties oplaadpunten voor elektrische fietsen geplaatst. Enkele in de overdekte 

fietsenstallingen en enkele in de openbare ruimte. Hiervoor wordt eind december 2018 opdracht 

gegeven.





gemeente Roermond

Dossiernummer

Extern Zaak ID

Vertrouwelijk

Vergaderdatum

Agendapunt

Omschrijving

Organisatieonderdeel

Eigenaar

Bereikbaar op

Zaaknummer

Medeadviseur(s)

Vergadering B&W openbaar

431 1

49711-2018

Nee

1 8 december 201 8

Voortgang Verbinding DOR - Binnenstad

Plannen en projecten

Jan Vos, janvos@roermond.nl

tst 9582

49711-2018

Meerdere afdelingen betrokken:

Programma Vitale Stad,

SO/PP: projectleiding, EZ, Stedenbouw, Monumenten, 

VR, BOR,

Gebouwenbeheer gemeente 

BWT / Wabo„ 

project N280,

CA/ Financiën, 

contacten BIZ en DOR.

Pubiicatiemoment B&W besluit Ik geef publicatiemoment door per mail

Portefeuillehouder(s) Mw. A. Waajen-Crins ( Wethouder)

Bijlagen

BW Voorstel DOR-Binnenstad.docx

Bijlage 1 Procesaanpak Verbinding DOR - Binnenstad - Stuurgroep akkoord.docx 

Bijlage 2 Presentatie tweede stakeholdersbijeenkomst.pdf 

Bijlage 3 Xity DOR Binnenstad.docx 

Bijlage 4 Deelnemers.docx

Geagendeerd Vergaderdatum

Vergadering PHO ruimte & infra 1 0 december 201 8

Vergadering B&W openbaar 18 december 2018

Parafering



gemeente Roermond

José Korteland, Akkoord
11 »

11-12-2018

josekorteland@ro 10:05

ermond.nl

Toelichting

Doel van het project is het realiseren van een zo goed mogelijke verbinding tussen het 

Designer Outlet Roermond (DOR) en de Binnenstad van Roermond. Dit, rekening houdend 

met trends en ontwikkelingen en de ontwikkeling in bezoekersaantallen die de komende 

jaren worden verwacht. In het kader van het programma Vitale Stad is er door de provincie 

een substantiële subsidie verstrekt waardoor het thans € 600.000.- voor de aanpak van de 

verbinding DOR - Binnenstad beschikbaar is. De doelstelling is sindsdien wel verbreed. De 

verbinding dient in algemene zin aantrekkelijk te worden en er moet rekening gehouden 

worden met toekomstige ontwikkelingen. In augustus 201 8 is de Stuurgroep Vitale Stad 

akkoord gegaan met de procesaanpak. Inmiddels zijn de nodige maatregelen gedefinieerd 

en geaccordeerd in de stakeholdersgroep. Deze worden nu ter kennisname aangeboden aan 

het college met het verzoek een besluit te nemen over de voorgestelde verdere 

procesaanpak. Tevens wordt het college gevraagd in te stemmen met het beschikbaar stellen 

van de benodigde kredieten.

Voorgesteld besluit

1. Kennis te nemen van diverse voorgestelde maatregelen rondom de Verbinding DOR - 

Binnenstad.

2. Akkoord te gaan met de verdere proces van uitwerking en aanbesteding

3. De aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een terrasoverkapping voor het 

pand aan het Kazerneplein 2 te Roermond buiten behandeling te stellen, omdat oprichting 

ervan strijdig is met de hoofddoelstelling van het project verbetering Verbinding DOR - 

Binnenstad.

4. De begroting te wijzigen conform de paragraaf financiële gevolgen



Verbinding DOR en binnenstad Roermond
studie maatregelingen voor een verbeterde verbinding van de binnenstad met het DOR 

ipv Delft creatieve ingenieurs bv 11 oktober 2018



eerste bijeenkomst



eerste bijeenkomst

route binnenstad - DOR

geen samenhang

verschil in onderhoud

groen ontbreekt

trigger" onvoldoende aanwezig



locatie knelpunten

1 Grote Kerkstraat donker

2 donkere onderdoorgang

3 onduidelijke entree door luifel

4 kaal en winderig plein

5 terrassen horeca

6 standbeeld
inrichting openbare ruimte



Opruimen



obstakels in 1 lijn



verwijzing naar het DOR



onduidelijke entree door luifel en rommelige terrassen



heldere entree met verwijzing naar de binnenstad



geen zicht, smalle doorloop, veel rommel





groen en meubilair



groen en meubilair

meubilairlijn over gehele route

2 verbijzonder het Kazerneplein



meubilairiijn inclusief terrassen

- samenhang

- herkenbaar

- passend bij Roermond



terrassen

- groen

- samenhang

- begeleiding route

- rust in overige terrasmeubilair



Kazerneplein

groot gebaar met groen en warme kleuren



kleine groenbakken vallen weg (grote schaal locatie en veel elementen)



geborgenheid door de bomen



de loper



overzicht route

1 verbindend en zichtbaar

2 kenmerken Roermond



tapijt van 4 meter breed



smalle natuursteen strook in binnenstad



smalle strook (met afbeeldingen)



referentie_brandgrens Rotterdam





smalle natuursteen strook in binnenstad





Onderdoorgang



nabootsen situatie daglicht



vrij donker, geel plafond en samenhang mist (wanden)



r~
\

wit licht plafond en aanlichten wanden



referentie aanlichten wanden



- de onderdoorgang betrekken bij de binnenstad

- de vondsten van de stad (archeologie)

- onderdoorgang als musuem

- interactief





verlichting



aanlichten van kerk



■*!

herkenbare poort



groot gebaar en zichtbaar van ver



feestverlichting





aanlichten van bonnen langs de route



plein DOR-Kazerneplein



knelpunten

dominante (bevoorradings) weg



knelpunten

harde grens Kazerneplein



knelpunten

geen verblijfsgebied



optie

voetgangersgebied, meer intimiteit door bomen











bestaande situatie



►
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optie



overzicht maatregelen



1A binnenstad

- aanlichten st Christoffelkathedraal

- kijken lichtniveau Grote Kerkstraat

- zit/groen elementen (meubilairlijn)

- opruimen bij entree

- tekst en licht boven entree

- verbeteren onderhoud

- doortrekken loper



1A _entree onderdoorgang

- opruimen bij entree

- tekst en licht boven entree

- verbeteren onderhoud

- doortrekken loper



1 C_onderdoorgang

- verbeteren licht onderdoorgang

- attractieve wanden onderdoorgang

- doortrekken loper

- verbeteren onderhoud



2A_Kazerneplein

- opruimen rommel

- verkorten luifel

- 3 rode groenelementen

- meubilairlijn

- nieuwe lichtmasten

- aanlichten bomen

- verbeteren onderhoud



m
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2B_Kazerneplein

- opruimen

- verkorten luifel

- loper

- meubilairlijn

- terrasmeubilair

- nieuwe lichtmasten

- aanlichten opening stadskantoor

- aanlichten bomen

- schilderen gevel

- verbeteren onderhoud



3_plein DOR_Kazerneplein

- opruimen (o.a. pollers, etc)

- verplaatsen standbeeld

- aanpassen bevoorradingsweg

- inrichting DOR doortrekken water

- aanpassen hagen

- inrichting Kazerneplein naar 'buiten'

- plaatsen meer bomen

- loper

- meubilairlijn

- nieuwe lichtmasten

- aanlichten bomen

- weghalen doek Foroxcity
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gemeente Roermond

Dossiernummer

Vertrouwelijk

Vergaderdatum

Agendapunt

Omschrijving

Organisatieonderdeel

Eigenaar

Bereikbaar op

Zaaknummer

Medeadviseur(s)

Publicatiemoment B&W besluit 

Portefeuillehouder(s)

Vergadering B&W openbaar

3619

Nee

21 augustus 201 8

2.1

Fietsen en fietsparkeren in de binnenstad 

Stedelijke ontwikkeling

Paul Hamaekers, paulhamaekers@roermond.nl 

9228

29491-2018 

Franny Craemers (SO)

Femke Boonen (SO)

Nienke van Houten (CA)

Pieter-Jan Schroeten (CA)

Ik geef publicatiemoment door per mail 

Dhr. L.R. Evers ( Wethouder)

Bijlagen

BW voorstel - fietsen en fietsparkeren in de binnenstad.pdf 

Bijlage 1 - plan van aanpak.pdf

Bijlage 2 - RIB huurcontract fietsenstalling Neerstraat.pdf 

Bijlage 3 - huurovereenkomst Neerstraat 31B.pdf

Bijlage 4 - addendum op huurovereenkomst Neerstraat 31 B - versie 31 juli 201 8.pdf

Geagendeerd Vergaderdatum

Vergadering B&W openbaar 21 augustus 2018

Vergadering B&W gepubliceerd 21 augustus 201 8

Parafering

José Korteland,

josekorteland@ro

ermond.nl

Akkoord 16-08-2018

09:50



gemeente Roermond

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met het plan van aanpak 'fietsen en fietsparkeren in de binnenstad' en het 

bijbehorende proces dat we de komende maanden met onze stakeholders gaan doorlopen;

2. In te stemmen met het verlengen van de huurovereenkomst inzake de fietsenstalling aan 

de Neerstraat 31 B met 2 jaren, derhalve tot en met 30 september 2020, conform bijgevoegd 

addendum op deze huurovereenkomst.

3. In te stemmen met de raadsinformatiebrief inzake fietsenstalling Neerstraat, behorende 

bij de toezegging aan de Raad in de vergadering van 26-10-201 7.

Besluit

Het college heeft besloten:

1. In te stemmen met het plan van aanpak 'fietsen en fietsparkeren in de binnenstad' en het 

bijbehorende proces dat we de komende maanden met onze stakeholders gaan doorlopen;

2. in te stemmen met het verlengen van de huurovereenkomst inzake de fietsenstalling aan 

de Neerstraat 31 B met 2 jaren, derhalve tot en met 30 september 2020, conform bijgevoegd 

addendum op deze huurovereenkomst;

3. in te stemmen met de raadsinformatiebrief inzake fietsenstalling Neerstraat, behorende 

bij de toezegging aan de raad in de vergadering van 26-10-201 7.



Fietsplan binnenstad 
Roermond
Stand van zaken

► Ambtelijke werkgroep

► Klankbordgroep

► Bepalen knelpunten voor fietsers

► 2 weken fietstellingen

► Enquêtes afgenomen bij stallingen

► Oplossingsrichtingen voor 

knelpunten

► Zoekgebied voor bewaakte 
fietsenstalling bepaald

kraj ten



Resultaten tellingen
► 2 weken telslangen op locaties in en 

rondom centrum.

► Tellingen in september-oktober

► Locatie Voorstad St. Jacob wordt 

opnieuw geteld
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Fietsstromen

• Fietsenstalling

• Fietsenrekken

► Grootste fietsstromen op basis van 
tellingen

► Rode punten: bewaakte 
fietsenstalling waar enquêtes zijn 
afgenomen

► Groene punten: stallingslocaties 

waar enquêtes zijn afgenomen



Knelpunten en 
oplossingsrichtingen



Resultaten enquête
► 244 Enquêtes afgenomen op de volgende locaties:

- Bewaakte fietsenstallingen:
• Kloosterwandplein

• Steenen Trappen

- Fietsenrekken
• HEMA

• Munsterplein

• Neerstraat

• Markt

• Kruisherenstraat

kraj ten



Resultaten enquête
► Fietsen worden buiten gestald omdat:

- Het is dichtbij de winkel en de fietsenstalling is te ver weg

- Ze maar even in de stad hoeven te zijn

- Buiten stallen gaat makkelijker en is sneller

► Fietsers zouden hun fiets wel in de stalling plaatsen als:

- Het dichterbij de winkel zou zijn

- Als ze langer in de stad zouden blijven

- Als het slecht weer zou zijn

► Fietsen worden in de stalling gestald omdat:

- De fiets daar veilig staat

► Verbeterpunten voor de fietsenstalling:

- De rekken aanpassen zodat de fietsen beter passen

- Meer ruimte (Steenen Trappen)

- De helling is te steil (Kloosterwandplein)

kraj ten



Zoekgebied fietsenstalling
► Liever een kleine stalling op de 

goede plek dan een grote stalling op 
de verkeerde plek

► Op basis van fietsstromen en 

resultaten enquête twee 
zoekgebieden:

- Hamstraat met extra ingang aan Veldstraat

- In de buurt van Molenstraat/Neerstraat 
vlakbij bestaande stalling

► Wellicht tijdelijke stalling wanneer 
een winkelpand vrijkomt in deze 
twee gebieden

krakten



Zoekgebieden
laadpalen
► Let op beeldkwaliteit

► Bij voorkeur aan rand 
binnenstad

► Bij voorkeur aan rand 
kernwinkelgebied

► Daar waar veel fietsen 

geparkeerd worden



Vervolg
► 29 november bespreken met 

wethouder resultaten tot nu toe

► 10 december klankbordgroep

► 20 december keuzes verwerken

► 18 januari rapport opleveren 
inclusief schetsen en kostenraming

krakten



VA



7 A Stationsomgeving

Huidige resultaatsverplichting:
Aan de centrumzijde zijn het busstation, het stationsplein en de voetgangersboulevard die busstation, 
stationsplein en parkeervoorzieningen met elkaar verbindt uitgevoerd (uiterlijk 1 september 2019 in 
feitelijke uitvoering). Het resultaat is een stationsgebied waar het aangenaam verblijven is, functies 
goed en logisch gepositioneerd zijn ten opzichte van elkaar en waar de reiziger en bezoeker 
eenvoudig zijn of haar weg kan vinden. In de verdere planvorming dient rekening te worden gehouden 
met de mogelijkheid om laadinfrastructuur ten behoeve van e-bussen te realiseren.

Dit resultaat is, zoals ook in de eerdere voortgangsrapportages gemeld, niet haalbaar. Op dit moment 
is de stand van zaken als volgt:

• In het voorjaar van 2018 is begonnen met het opstellen van een uitvoeringsplan voor het 
Busstation, Stationsplein en de Westelijke OV-boulevard. Ook is budget aangevraagd binnen 
de begroting 2019 voor realisatie van deze projectonderdelen.

• In de zomer van 2018 liet ProRail de gemeente ambtelijk weten dat sanering van overbodige 
sporen aan de oostzijde tot de mogelijkheden behoord. Dit biedt kansen voor het verplaatsen 
van stations-functies van de westzijde naar de oostzijde, zoals bijvoorbeeld Kiss & Ride. 
Hiermee staat het programma aan de westzijde ter discussie en kan er vooralsnog geen 
definitief ontwerp worden opgesteld. Verwacht wordt dat ProRail pas eind 2019 formeel 
aangeeft of sanering daadwerkelijk mogelijk is.

• Dit betekent niet dat het project stil ligt. Integendeel, samen met Arriva is op verzoek van de 
provincie, gekeken naar het gewenste ontwerp en omvang van het Busstation. Het Busstation 
wordt namelijk niet beïnvloed door een mogelijke spoorsanering. Hier is een 
voorkeursontwerp naar voren gekomen dat in 2019 nader uitgewerkt wordt en aanbesteding- 
gereed wordt gemaakt. Realisatie in 2020 is haalbaar.

• De Raad heeft inmiddels € 2.025.000 beschikbaar gesteld voor Busstation, Stationsplein en 
de Westelijke OV-boulevard. Dit bedrag is samen met de provinciale subsidie van € 1.500.000 
voldoende om tot realisatie van in ieder geval het Busstation over te gaan.

• In 2020 wordt het ontwerp van Stationsplein en de Westelijke OV-boulevard afgerond en zal 
de gemeente daarover in datzelfde jaar een onomkeerbaar besluit over de uitvoering nemen 
inclusief benodigd budget.

• Dit betekent dat in 2020 een heel belangrijk deel van de resultaatsverlichting (Busstation) 
gerealiseerd is en concreet zicht is op uitvoering van het restant in 2021.

Gelet op bovenstaande planning verzoeken wij u tot een wijziging van het resultaat voor de 
stationsomgeving.

Voorstel tot wijziging:
Op 1 januari 2021 is het busstation gereed en zijn er onherroepelijke betalingsverplichtingen 
aangegaan voor het Stationsplein en de Westelijke OV-boulevard. Hiervoor zijn investeringen gedaan 
van minimaal € 3.500.000,- euro waarvan € 1.500.000.- afkomstig is vanuit de provinciale subsidie 
Stedelijke Ontwikkeling.





Project: 7B Verbeterplan Stationstunnel Planning
Omschrijving: Verbeteren entree binnenstad Q3-18: Start uitvoering

Beoogd resultaat: Verbeterde entree binnenstad en verbinding met Roermond oost Q4-18: Eerste deel uitvoering

0-meting: Toegangsportaal tot de stad - Beleving Stationstunnel Q1-19: Tweede deel uitvoering

Resultaat: Verbeterplan entree binnenstad stationstunnel Q2-19: Laatste deel uitvoering en eerste oplevering realisatie

Betrokken partijen
Gemeente Roermond 

- NS 

Prorail

Pandeigenaren 

Provincie Limburg

Financiën 17-8-2018
Beschikbaar begroting 
Beschikbaar subsidie

Euro excl. BTW 
€ 1.745.000,00 
€ 300.000,00

%
85%
15%

Beschikbaar totaal €2.045.000,00 100%
Uitgaven: € 160.469,96 8%
Verplichting: € 1.625.220,00 79%
Verwacht: € 150.000,00 7%
Restant: € 109.310,04 5%

Voortgang
30 augustus heeft de starthandeling verbeteren stationstunnel plaatsgevonden. Bewonersbrieven en brieven 

voor ondernemers binnenstad ten aanzien van informatieavonden over de uitvoering zijn verstuurd en data zijn 

gepland. Daadwerkelijke start is medio september. Hiermee loopt het project volgens planning.
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