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Geachte heer Fasen,

Bijgevoegd vindt u de derde voortgangsrapportage. Daarnaast zijn er een totaaloverzicht en 
factsheets toegevoegd zodat een goed beelc ontstaat van de voortgang van de diverse projecten en 
onderdelen waarmee wij aan de slag zijn.

Conform de subsidievoorwaarden dienen wij een voortgangsrapportage te overleggen. In het ambtelijk 
overleg van 31 oktober, met u en de heer Spiertz en onze ambtenaren mevrouw Craemers, de heer 
Majolée en mevrouw Leurs heeft u deze voortgangsrapportage al in concept besproken.

Voor nadere informatie of vragen kunt u contact opnemen met Franny Craemers (0475-359331,
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bijlage(n)
betreffende

Totaaloverzicht kosten en factsheets
Tussenrapportage en bestuurlijk verslag Vitale Stad Roermond

Geacht college van GS,

Bijgevoegd vindt u de tussenrapportage over 2019 op basis van het door u aangeleverde format. 
Aanvullend is aangegeven wat status is van de projecten.

De provincie heeft in het kader van het programma Vitale Stac € 4.775.000 beschikbaar gesteld, op 
voorwaarde dat de gemeente Roermond minimaal eenzelfde bijdrage levert. De provincie heeft op 
basis van de door de gemeente in december 2018 ingediende voortgang de beschikking aangepast.
In de nu geldende beschikking is het subsidie bedrag verhoogd naar € 5.054.000,- ook zijn in deze 
een aantal resultaatafspraken aangepast.

De inhoudelijke kaders waarbinnen gewerkt wordt aan het programma Vitale Stad betreffen:
1. Versterking van het kernwinkelgebied en transformatie van de binnenstad
2. Versterking van het profiel historische stad
3. Vergroting van de toeristische en recreatieve beleving
4. Meer groen in de stad
5. Verbeteren van de bereikbaarheid van de binnenstad voor voetgangers en fietsers
6. Verbeteren van de herinrichting van ce openbare ruimte
7. Vernieuwing van de stationsomgeving

In bijlage 1 is een overzicht gegeven van projecten binnen bovengenoemde kaders, inclusief de 
bijbehorende resultaatverplichting, stand van zaken op hoofdlijnen en planning. Daarnaast is globaal 
aangegeven wat de uitgaven per project zijn. Evenals in de voorgaande voortgangsrapportage is 
gewerkt met een stoplicht model: groene projecten zijn op schema, oranje kent mogelijke risico’s en 
bij rood is daadwerkelijk sprake van het niet kunnen realiseren van resultaten. Zoals u kunt zien lopen 
de projecten "groen” gekleurd en verwachten we dat we deze binnen de door u gestelde termijn 
kunnen realiseren. Ook is van de lopende projecten een factsheet beschikbaar met uitgebreidere 
informatie.
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Gedurende het project hebben wij regelmatig met elkaar overleg gehad, 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. 
In deze rapportage wordt u geïnformeerd over status en eventuele stagnatie van de projecten. De 
belangrijkste wijzigingen worden hieronder kort toegelicht. Hieronder wordt in het kort ingegaan op de 
projecten die inmiddels gereed zijn of het resultaat hebben behaald.

Behaalde resultaten

Een aantal projecten hebben al het beoogde resultaat behaald en zijn al in de vorige 
voortgangsrapportage toegelicht. Dit betreft:

la) Vermindering commerciële leegstand binnenstad met minimaal 7.000 m2
lb) Zichtbare opwaardering Hamstraat en toename verblijfsduur van winkelend publiek met 3%
3f) Versterken van het gastheerschap en gevoel van veiligheid in de binnenstad..
4b) Toevoegen permanent groen (realiseren van 4 bomen)

De voortgang van de projecten Vitale Stad gaat gestaag. Dit kwartaal zijn de volgende projecten 
gerealiseerd:

1D) Startende ondernemers
Het project "Mijn Droomwinkel Roermond" is in 2018 van start gegaan. Op basis van een gedegen 
ondernemersplan is aan starters, in het kernwinkelgebied van binnenstad Roermond, de mogelijkheid 
geboden om een subsidie van € 5000,-.te verkrijgen. Hierbij is ook extra begeleiding en coaching 
aangeboden. In dit kader zijn twee subsidies hierin verleend. Verder hebben in het bredere project 
van Starten in Roermond drie startersbijeenkomsten plaatsgevonden en staat er nog één gepland 
voor november. De campagne Starten in Roermond heeft nu bijna 1300 volgers op Facebook en is 
gestart op Instagram. Daarnaast zijn de eerste vier afleveringen van Starten in Roermond 
gepubliceerd. Het project “Startende ondernemers’’ is eind 2019 afgelopen en zal in 2020 in een 
gewijzigde vorm doorgaan, met de nadruk op de social media campagne en de bijeenkomsten voor 
ondernemers. De insteek is om “Starten in Roermond” voor en door ondernemers voort te zetten. In 
het programma Vitale Stad is dit project gereed.

2B)Zichtbaar maken zeven archeologische locaties
Op 28 augustus 2018 is besloten om op zeven locaties de archeologie zichtbaar te maken door 
middel van:

1. Fysiek objecten: Speer of tegels die aangeven waar belangrijke historie gebeurtenissen 
hebben plaatsgevonden.

2. App: Archeoroute Roermond. Door middel van deze gratis app kunnen zowel inwoners als 
bezoekers van Roermond zelf de route lopen. Met behulp van virtual reality komt de historie 
van Roermond op diverse plekken tot leven

3. Website: Op de website is meer informatie te vinden over de zeven punten en de app.

Op 11 oktober jl. is de Archeoroute feestelijk onthuld tijdens de Nationale Archeologiedagen. De hele 
route bestaat uit de zeven punten, twee specials en tien soundbites.
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3a) Activiteiten en maatregelen ter verhoging toeristische en -ecreatieve beleving 
De afgelopen periode is samen met partners en ondernemers ingezet op de online promotie van de 
binnenstad als geheel. Hierbij is een gerichte keuze gemaakt naar doelgroepen. De pagina 
www.weareroermond.nl is in bedrijf en wordt voorzien van aciuele evenementen en informatie. 
Daarnaast worden de social media kanalen: Instagram en Facebook ook ingezet voor de promotie 
van de binnenstad. Een budget van € 50.000,- is vanuit het programma Vitale Stad aan online 
promotie besteed. In 2020 wordt dit project verder voortgezet door het Citymanagement met reguliere 
bijdragen vanuit gemeente en BIZ Binnenstad.

5a)Plaatsen elektrische fiets oplaadpunten
De fietslaadpalen zijn geplaatst, evenals de 124 nieuwe fietsparkeerbeugels. Hiernaast zijn er ook nog 
twee fietspompen geplaatst. Beoogd wordt om op deze manier een positieve bijdrage te leveren aan 
het stimuleren van de fiets. Het gebruik van de elektrische laadpalen wordt de komende tijd gemeten.

7b) Stationstunnel Oranjelaan

Inmiddels is de herinrichting van de Oranjelaantunnel afgerond. De definitieve oplevering van de 
tunnel moet nog plaatsvinden. Eventuele gebreken die nog worden geconstateerd worden opgepakt 
door de aannemer.

Voorschot
Op dit moment is er een bedrag van € 4,4 miljoen uitgegeven. Met de verwachte uitvoering en 
oplevering van een aantal projecten in het eerste kwartaal is het door de provincie beschikbare 
voorschot van € 1,5 miljoen onvoldoende. Wij willen u dan ook verzoeken tot een nieuw voorschot van 
€ 2 miljoen. Voor een overzicht van de uitgaven verwijzen we naar bijlage 1 totaaloverzicht kosten. 
Deze is inmiddels ge-update per 31-12-2019.

Voor nadere informatie of vragen kunt u contact opnemen met de programmamanager van Vitale Stad 
mevrouw Franny Craemers (0475-359331, frannvcraemers@roermond.nl).

Ter inzage:
Bijlage 1: Totaaloverzicht kosten 
Bijlage 2: Factsheets
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Stedelijke Ontwikkeling Roermond

Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 Uitgaven lm verwachte verwachte uitgaven
2019 uitgaven Q1 2020 Q2 en verder totale kosten

la) Vermindering commerciële leegstand binnenstad 
met minimaal 7.000 m2

lb) Zichtbare opwaardering Hamstraat en verblijfsduur 
winkelend publiek met 3% loegenomen

gem verblijfstijd 
an (2016)

lc) Versterken vestigingsklimaat door duurtaam 
investeren. Min. IS panden in kern winkelgebied

ld) Startende ondernemers en bestaande winkeliers 
krijgen ondersteuning via bestaand 
ondersteunings aanbod

oor 1-7-2020 transformeren/herbestemmen vi 
taande panden in binnenstad naar S0 

wooneenheden voor speciale doelgroepen

8S0Q m2 Provincie 
heeft aangegeven 
dat resultaat is 
behaald.

inmiddels gereed 
goedgekeurd 

door provincie.

0 panden (start 
» 11 10- 

2016)

0 eenheden (start 
i 11-10- 

2016)

In vorige voortgang is dit project binnen Vitale stad afgerond Daarom is geen factsheet 
meer opgenomen. Buiten Vitale Stad, wordt wel voortgang gegeven op acquisitie, overleg 

vastgoed eigenaren en aanpak van leegstand samen met Citymanagement en BI2

In 37 panden is 
geïnvesteerd, 
waarvan 9 met 
subsidie

3 of meer starters,

kennis bijeenkomst 
en voor startende 
ondernemers in 
2019

6S eenheden zijn 
gerealliseerd

ie heeft In haar beschikking in mei 2019 aangegeven dat het resultaat voor dit 
is behaald De pilot is dan ook binnen Vitale Stad afgerond De aanpak v.d. 
id blijft ook na eindigen van de pilot meelopen In het programma compacte 
npak leegstand (bulten Vitale Stad). Voor dit project is geen factsheet meer

Er zijn 3 subsidies vastgeteld. Er lijn daarnaast 6 aanvragen in behandeling Met een 
I ondernemers Is de gemeente In gesprek over een aanvraag. Daarnaast hebben 
se eigenaren/huurders zelf geïnvesteerd in panden in de binnenstad

Tot op heden zijn twee van de vier beschikbare subsidies verleend. De opening van één 
ung heeft al plaatsgevonden, de andere ondernemer zal eind 2019 open gaan 
wordt dat er geen of hooguit nog één subsidie verleend zal worden Inmiddels 

er drie kennisbijenkomsten georganiseerd en zal er in november nog éen bijeenkomst 
worden.

r zijn tot to nu toe twee aanvragen beschikt Het project Kruisherenstraat 3 en 
ergstraat 21/23 zijn gerealiseerd. Twee aanvragen zijn momenteel in behandeling ei 
iet een viertal eigenaren is de gemeente in gesprek ovpt een aanvraag

vestiging startende ondernemers u 
binnenstad

Gesubsidieerde werkzaamheden 
dienen uit erlijk voor 1 juli te zijn

Veidere uitvoering regeling, toekenning subsidies wooneen heden zijn gereali seerd

2. Historische Stad

*.1) Resultaat is aangepast: versterken historisch 
adsbeeld voor ten minste € 120.000, In 
lonumentalegevels C 9S.OOO te besteden aan: 1) 
inlichten Steenen Brug, Gotisch Hu» en bogen 

Abdijhof. 2) audlotour Munsterkerk, 3) beelden 
Oranjelaan tunnel, 4) gevelstenen in openbare ruimte 

aarnaast dient gemeente minimaal ( 2IS 000,- in te 
Men Afin rn-flnanrierlna

0 gevels of 
monum enter

2b) zichtbaar maken van 6 archeologische 
locattes/resten

1 archeologische 
locaties

7 gevels (waarvan 1 
pand met meerdere 
huisnr's) zijn 
gesubsidieerd. 1 in 
voorbereiding. 
Project 1.4 in 
voorbereiding, 2,3 
g;rzaliuerd.

Op 7 locaties 
archeologie 
zichtbaar door 
middel van een 
fysiek object, app 

een website

diverse panden aan de Schoenmakersstraat en Hamstraat is subsidie voor
verleend. Subsidie voor een pand aan de Steenweg zal binnenkort 

verleend. Met verschillende ondernemers vinden gesprekken plaats over de 
verbetering van gevels Wat betreft de aanstraalverllchting zijn er plannen 
l door de de opdrachtnemer. De opdrachtverlening van de verlichting onder de 

bogen van de Abdijhof is verstrekt. De andere volgen spoedig De gesubsidieerde Duitse 
ran de audlotour in de Munsterkerk is operationeel De plaatsving van een 

kopie van de oorspronkelijke gevelsteen tegen een pand in de H Geeststraat ts voltooid.
■UildiL wui Utn vtilteud tie puuiiiuutieveii zuiien voui de zomer 

(2020) gerealiseerd worden.

De hele Archeroute bestaande uit o.a. een app. zeven punten, twee specials en tien 
ndbites is 'live' gegaan op 11 oktober jl tijdens de Nationale Archeologiedagcn. 
mee is het project afgerond. Betreft laatste factsheet van dit project

Planvormi 
ng &

realisatie

Afgerond
3a) activiteiten en maatregelen ter verhoging 

istrsche en recreatieve beleving
gezamenlijke 
promotie vd 
binnenstad

3b) aanleg wandelverbinding ECI naar de binnenstad
geen wandel 
verbinding

3c. 1) verbeteren verbinding musea met binnenstad

gezamenlijk online 
promotie vd 
binnenstad.

*n met een extern bureau aan de slag met 
ie marketing voor de binnenstad. Hierbij is in de benadering gebruikt gemaakt van 
jroepsegmentatie. Binnen Vitale Stad Is het project afgerond Het project wordt in 

2020 vourtgezet als reguliere opdracht voor Citymanagement. Betreft laatste factsheet

Gestart met
ibestedingproce

Concept is klaar e 
ter kennisname 
door college 
aangenomen

't appartementcomplex bij hotel Valles voldoende gevorderd is, wordt gestart 
start de aanleg van de verbinding tussen binnenstad en ECI. Na overleg heeft men 
besloten om het pad gefaseerd te realiseren. Redenen hiervoor zijn enerzijds het

in dubbel werk en anderzijds om de provinciale subsidie voor de deadline 
te stellen.

Het concept is door het college ter kennisname aangenomen en wordt verder uitgewerkt. 
k Is al gestart met de uitvoering van bepaalde zaken. Thema: "ontdek de verrassende 
halen van Roermond". Er worden drie grote iconische Roermonden en ong. twittrig 
ne Roermonden in de binnenstad toegevoegd die een verhaal vertellen gekoppeld aan 
locatie. Dit wordt ondersteund door een app Ontwerp van de monden wordt nu 
oncretiseerd. verhalen worden verzameld en locaties bepaald. Daarna start het traject 
i de vergunningaanvraag.

ontwikkele kennisname 
n door coiiege

zefs zi|n gereali seerd. evenals 
aanstraah/erlichling en de 

poort motieven

realisatie wandehrefbln ding (iom



3c.2) Vervangen van vaste exposities Cuypers- &
huidige expositie

Nieuwe exposities 
Hstonehuis: In
uitvoering
Cuypershuis:
planvorming

Vervangen vaste expositie Htstoriehuts is eind 2019 gepland. Uitvoering verloopt verder 
op schema, is echter een tekort van ca 10 k. op oorspronkelijke begroting Dere wordt 
gedekt uit de reserve Vitale stad (tie begrotingswijziging) Cuypershuis heeft ook de 
plannen gereed, uitvoering volgt In 2020 Aangestuurd wordt op opening einde zomer

procesvoo
rstel naar 
college 
(ind. 

uitvraag
offerte

atie

75 SS 330 460

3e! planvorming concrete initiatieven versterken
popscene poppodium

opbouw popscene. 
netwerk,
talentontwikkeling 
en internationale 
samenwerking.

evenementen zoals Sunday Sessions en Stampeipop. Ook Is er een talenlscout is 
aangesteld Internationale samenwerking is opgezocht met 2AKK uit Düsseldorf
Hiervoor is C 25.000 subsidie ontvangen vanuit de Euregio Ook is er een Geiuidset ts

Realisatie: netwerkbijeenkomsten. po pact tv ft efl en, 
talentbegeleiding. start met internationalisering.

Evaluatie en vooruitblik

10S 2S SO 180

3d) planvorming concrete Initiatieven mbt cultureel 
evenement (Maand van Mystique)

Voorbereiding is 
aan de gang.

De voorbereidingen voor de Maand van de Mystique door de stichting Biennale zijn In 
uitvoering Momenteel zijn er kunstenaars geselecteerd en gekoppeld aan één van de 
hoofdlocaties. Daarnaast is er een start gemaakt met de invulling van de 
randprogrammering (lezingen, workshops ed.). Projecten in het onderwijs worden 
opgestart evenals de contacten met de wijken

“
geheel juni: Maand van de 
“

12S SO 7S 250

3f) versterken vh gastheerschap en gevoel van 
veiligheid in de binnenstad

erkers rijn niet 
getraind in 
gastheerschap

RIT is aan de slag
Rn heeft het gestelde resultaat al behaald en loopt door tot 31 december 2020.
Tact sheet ts nog toegevoegd omdat bijdrage in het project nog doorloopt.

project tot 04 2020 - einde BI2 
termijn. Provinciale financiering 
tot 1-7-2019.

100 30 SO 180

4

4. Groan in de stad

Afgerond 4b 1) Toevoegen permanent groen onderdeel markante 
bomen (realisatie 8 bomen)

situatie eind 2017 ,
In vorige voortgang is dit project al afgeiond. Er is geen factsheet meer toegevoegd. Het 
realiseren van extra groen, wordt meegenomen in het Munsterplein

130 130

Afgerond
4b 2) Toevoegen permanent groen onderdeel 
gevel/dakgraen (17S0 m2 groen minus m2 gerealiseerd 0 m2 groen Project Is vervallen Resultaatse» Is verwoord binnen het project Munsterplein

0

5

S. Bereikbaarheid en bezoeken

Afgerond Sa) 25 fietsparkeerplaatsen en 4 oplaadpunten
elektrische fietsen

situatie conform
plan 2016

124 fietsrekken en
S oplaadpunten

Vijf oplaadpunten voor electrlsche fietsen zijn gerealiseerd, fietsers kunnen hiermee 
gratis de accu van hun fiets nplarten vnnr de duur van maximaal fio minuten. Het 
oplaadcontact kan ook worden gebruikt voor het opladen van bijvoorbeeld een laptop ol 
een telefoon.ln totaal zijn er in de binnenstad van Roermond 23SO gratis

van Roermond. De fietsenrekken staan verspreid over de binnenstad nabij de 
winkelpromenades Dit project ts muv de monitoring en evaluatie binnen Vitale Stad

plaatsing
laadpalen

Monitoring

40 40

Sb) verbeteren aantrekkelijkheid verbinding DOR met 
binnenstad

foto's bestaande
situatie

Aanbestedingen in 
gang gerei

Het college heeft in de zomer van 2019 de voorgestelde verbeteringen goedgekeurd De 
aanbestedingen worden op dit moment in gang gezet Aan het begin van Q3 2019 heeft 
er een onderzoek plaats gevonden mbt de onderdoorgang van de N280 De uitkomsten 
hiervan worden in Q4 verwacht De realisatie van de verbeterjxrnten vindt in 2020 plaats

Keuzede
elemer

stake-hole

Miii collegebeslui uitkomste

verbeteringe doelgroep

Uitwerken onderdeel 
passage. Start 
aanbesteding

Start levering en uitvoering 
werkzaamheden

80 SO 500 630

Sc) Realiseren extra fietsmaatregelen
Geen extra
fietsmaatregelen

Akkooord voorstel
fietsmaatregelen

College heeft besloten de fietsenstalling op zoek te gaan naar Iets groter pand voor 
fietsenstalling Heerstraat, aanpassingen aan zichtbaarheid en bereikbaarheid mn 
hetstenstalling Kloosterwandplem uit te voeren Daarnaast nog enkele maatregelen in 
Infrastructuur voor de fietsers In de binnenstad

i bereiding
jkkooid

SO 2SS 305

6 4a) Resultaat is aangepast: herinrichting Munsterplein: 
4.600 m2 verharding en 2.200 m2 groen waarvan ten 
minste 1.200 m2 nieuw groen

foto's bestaande
situatie

Verbeteren 
loopbaarheid, 
versterking 
gr oen beleving, 
betere
leefomgeving.

Uitvoering van de heiinnchtmg van het Munsterplein verloopt voorspoedig Fase 1: het 
voorplein ts in de af rondende Fase Fase 2: Abdijtuin en Fase 3: Stadspark zijn m aanleg 
Met fase 4 Abdijhof is een aanvang gemaakt. Naar verwachting wordt het werk conform 
planning opgeleverd.

800 7S0 255 1805

mg «

7. Vernieuwing stationsomgeving

7

7a) Herinrichting busstation ind. verkeerscirculatie 
van/naar Godsweerdersingel nvt

3usstatfon moet in de loop van 2020 gerealiseerd worden. Begin 2020 zal (als eerste 
zichtbare resultaat) door NS de bestaande fietsenstalling veibeterd gaan worden waar OV 
gebruikers de eerste 24 uur gratis gebruik van mogen maken. Daarnaast zal worden 
geprobeerd om begin 2020 ook andere voorbereidende werkzaamheden te realiseren, 
zoals bijvoorbeeld sloopwerkzaamheden of het verleggen van kabels en leidingen. Dit om 
er voor te zorgen dat tijdige realisatie van het Busstation in 2020 realistisch blijft.

Besluitvorming

Ontwerp
Bussta

Transfer re
Beeidkwal

Q2 & 03-19:
tot actualisa

kom

proces
ion,

limte en

3S2S 3525

Proces om
ie visie te

en

7b) Herinrichting Oranjelaan tunnel waarbij 
toegankelijkheid en veiligheid rijn vergroot

toto's bestaande
Verbeterde entree
binnenstad en 
verbinding met
Roermond oost

Uitvoering van tunnel is gereed
Start uitvoering en 
eerste oplevering Tweede deel 

uitvoering

Laatste
deel
uitvoering

1986 S9 2045

totaal uitgaven: C4.402.200,00
verwachte uitgaven Q1 2020 C 1.371.000,00

verwachte uitgaven Q2 en verder
Totale verwachte kotten:

C 5 364 800,00
€11.138.000,00



Project: 1C Versterken vestigingsklimaat

Omschrijving: Versterken vestigingsklimaat door duurzaam te investeren in 
panden in het Kernwinkelgebied of een van de aanpalende horecaclusters.

Beoogd resultaat: In minimaal 15 panden is een investering door 
eigenaren/huurders ten behoeve van een duurzame invulling detailhandels- of 
horecafunctie gedaan.

Resultaat: In 31 +6 panden =37 (6465 m2 winkelvloeroppervlakte (wvo)) is door 
eigenaren/huurders geïnvesteerd, 9 (1.055 m2 vwo) met subsidie.

Planning

4e kwartaal 2019: 
t/m 1e kwartaal 2020: 

01-07-2020:

Einde inschrijftermijn. 31-12-19: einde regeling
Verdere uitvoering regeling, toekenning subsidies 
Gesubsidieerde werkzaamheden dienen uiterlijk 
vóór 1 juli 2020 te zijn voltooid.

Betrokken partijen
Gemeente Roermond 
Eigenaren en huurders

Financiën
Beschikbaar: €
Uitgaven: €
Verplichting: €

100.000,00 1)
43.051.00
37.205.00

Restant: € 19.744,00

1) Dit budget inclusief
transformatiebudget kunnen met elkaar 
uitgewisseld worden.

Voortgang

In vergelijk met 2018 is vanaf 2019 niet alleen een duurzame invulling met 
een detailhandelsfunctie mogelijk, maar ook horeca en de horecaclusters, 
aanpalend aan het Kernwinkelgebied, zijn toegevoegd aan het gebied.

In 2018 en 2019 is een folder opgesteld. Met name via makelaardij en 
(digitale) nieuwsbrieven & website (o.a. gemeente Roermond, de stg. BIZ 
Binnenstad Roermond en Citymanagement Roermond) zijn de folders 
inclusief stimuleringsregelingen onder de aandacht gebracht.

Er zijn 3 subsidies vastgesteld. Er zijn daarnaast 6 aanvragen in 
behandeling. Met een 5-tal ondernemers is de gemeente in gesprek over 
een aanvraag. Daarnaast hebben diverse eigenaren/huurders zelf 
geïnvesteerd in panden in de binnenstad



Project 1D: Startende ondernemers
Omschrijving Startende ondernemers (0-3 jaar) krijgen

Beoogd resultaat:

ondersteuning via bestaand en nieuw 
ondersteuningsaanbod.
3 panden; 3 of meer starters. 4

0 meting en resultaat

Kennisbijeenkomsten voor startende ondernemers 
in 2019.

Planning
Project Starten in Roermond wordt in 2020 in gewijzigde vorm voortgezet, met de 
nadruk op de social media campagne, de bijeenkomsten en het creëren van een 
netwerk voor en vooral ook door startende ondernemers zelf.

Betrokken partijen
Gemeente Roermond 
Citymanagement 
StartersCentrum Limburg

- RIC 
Rabobank

- ING Bank
Top Accountancy

Financiën
Beschikbaar: € 40.000 (Mijn Droomwinkel Roermond)
Uitgaven: € 20.000
Verplichting: n.v.t.
Verwacht: €5.000 (2019)

Voortgang
Het project Mijn Droomwinkel Roermond is in 2018 van start gegaan. Op basis van een gedegen 
ondernemingsplan kunnen starters in het kernwinkelgebied van binnenstad Roermond een subsidie 
krijgen van €5000,-. Ook kunnen zij rekenen op extra begeleiding en coaching. Tot nu toe zijn 2 van de 
vier beschikbare subsidies verleend. Een starter heeft haar zaak al geopend, de andere starter zal dit 
aan het einde van 2019 doen. De verwachting is dat er geen of nog hooguit 1 subsidie verleend zal 
worden dit jaar.
Verder hebben in het kader van het bredere project Starten in Roermond in 2019 inmiddels 3 
bijeenkomsten plaatsgevonden en staat de vierde bijeenkomst gepland in november.
De campagne ‘Starten in Roermond’ loopt goed: bijna 1300 volgers op facebook, inmiddels ook een 
instagram account en de eerste vier afleveringen van de miniserie ‘Starten in Roermond’ 
(videoproductie) zijn gepubliceerd.
Het project zal in 2020 in gewijzigde vorm doorgaan, met de nadruk op de social media campagne, de



Project: 1E Transformatie Planning

Omschrijving: Transformeren/herbestemmen van leegstaande panden in de 
binnenstad naar 50 wooneenheden voor speciale doelgroepen.

Beoogd resultaat: Minimaal 50 wooneenheden toevoegen door transformatie 
commerciële ruimte op de begane grond buiten Kernwinkelgebied (KWG) en 
binnen het KWG transformatie commerciële ruimte enkel op de verdieping(en).

4e kwartaal 2019: 
t/m 1e kwartaal 2020: 

01-07-2020:

Einde inschrijftermijn. 31-12-19: einde regeling 
Verdere uitvoering regeling, toekenning subsidies 
Gesubsidieerde werkzaamheden dienen uiterlijk 
vóór 1 juli 2020 te zijn voltooid.

Resultaat: 65 wooneenheden zijn gerealiseerd tot nu toe.

Betrokken partijen
Gemeente Roermond 
Vastgoedeigenaren binnenstad

Financiën
Beschikbaar: € 250.000,-
Uitgaven: €
Verplichting: € 100.000,-

Restant: € 150.000,-

1) Dit budget inclusief versterken
vestigingsklimaat budget kunnen met 
elkaar uitgewisseld worden.

Voortgang

Om transformatie nog verder te stimuleren is de regeling in 2019 verlengd 
en de subsidie voor transformatie uitgebreid met transformatie van commer
ciële m2 op de verdieping(en) in het KWG. Hierbij moet worden aangetoond 
dat commercieel gebruik aanwezig is op de verdieping(en) met ingang van 
1-10-2016 of voorafgaand leeg stond en commercieel werd gebruikt.

In 2018 en 2019 is een folder opgesteld. Met name via makelaardij en 
(digitale) nieuwsbrieven & website (o.a. gemeente Roermond, de stg. BIZ 
Binnenstad Roermond en Citymanagement Roermond) zijn de folders 
inclusief stimuleringsregelingen onder de aandacht gebracht.

Er zijn tot dusver 2 aanvragen beschikt. Het project Kruisherenstraat 3 en 
Bergstraat 21/23 zijn gerealiseerd. Twee aanvragen zijn in behandeling en 
met een 4-tal eigenaren is de gemeente in gesprek over een aanvraag. 
Daarnaast hebben diverse eigenaren zelf geïnvesteerd in panden in de 
binnenstad.



Project: 2A Zichtbaar maken monumenten en 
gevelverbetering

Omschrijving: Renovatie van puien binnen beschermd 
stadsgezicht dan wel projecten die bijdragen aan zichtbaar 
maken monumenten of hun directe omgeving.
Beoogd resultaat: Minimaal 10 objecten

Planning
31-12-2019: einde inschrijftermijn/einde subsidieregeling

Betrokken partijen
Gemeente Roermond 
Spie b.v. 
Ondernemers 
Eigenaren 
vrijwilligers

Financiën
Beschikbaar: €430.000

Uitgaven
Uitgaven gevels:
Uitgaven poortmotieven:

€ 86.000
€ 25.000

Verplichtingen:
Aanstraalverlichting Abdijbogen € 20.000

Verwachtingen:
Aanstraalverlichting Stenen brug 

Gothisch Huis
Poortmotieven

€86.000
€11.000
€75.000

Restant: € 127 000-

Voortgang
Voor de panden Schoenmakersstraat 2, 4, 6, 8, Hamstraat 40 en Hamstraat 8 is een subsidie voor 
gevelverbetering verleend. Een subsidie voor een pand aan de Steenweg zal binnenkort kunnen worden 
verleend. Met diverse ondernemers worden besprekingen gevoerd over verbetering van verdere gevels. Op 
basis van ontwerpen zijn proefnemingen uitgevoerd voor aanstraalverlichting op de stenen brug en onder de 
bogen van de Abdijhof. Opdrachtverlening voor plaatsing van de verlichting onder de bogen van de Abdijhof 
en bij de brug volgt een dezer dagen. De gesubsidieerde Duitse vertaling van de audiotour in de 
Munsterkerk (Grootste Museum) is inmiddels operationeel. Het plaatsen van een kopie van een 
oorspronkelijke gevelsteen tegen een pand in de H. Geeststraat is voltooid. Hiervoor zal een subsidie 
worden verleend. Met het plaatsen van de beelden op de oranjelaantunnel zullen al de 10 door de provincie 
gevraagde objecten gerealiseerd worden. De poortmotieven (verbeelding van een oude stadspoort), die 
alhoewel deze niet in de resultaatafspraken specifiek zijn benoemd zullen voor de zomer (2020) 
gerealiseerd worden.



Betrokken partijen
Gemeente Roermond 
Provincie Limburg 
VVV- Midden Limburg 
Heemkundevereniging Rura 
Universiteit Antwerpen (bij 1 
deelproject)

Voortgang
Op 28 augustus 2018 is besloten door B&W van Roermond om voor 7 locaties de archeologie zichtbaar te 
maken door middel van een fysiek object, app en een website. Aanvullend worden op 3 locaties nog extra 
inspanningen verricht. Het budget van het project is opgehoogd naar € 129.400. In het bestuurlijk overleg Vitale 
stad is ook de provincie akkoord gegaan met deze opzet. In februari 2019 is de speer op de Pastoorswal 
feestelijk onthuld. De hele route bestaande uit o.a. 7 punten, twee specials en 10 soundbites is ‘live’ gegaan op 
11 oktober jl. tijdens de Nationale Archeologiedagen.

Financiën
Beschikbaar: € 129.400
Uitgaven: € 127.881,93
Verplichting: €0
Verwacht: €0

Restant: € 1.518,07



Project 3A Activiteiten en maatregelen ter 
verhoging toeristische en recreatieve 
beleving
Omschrijving: Gemeente zet samen met 
partijen uit de binnenstad in op online marketing 
gericht op de regiobezoeker. Dit loopt vooruit op 
de online marketing strategie van de provincie. 
Beoogd resultaat: consumenten uit de regio 
online motiveren om offline de winkels in 
Roermond te bezoeken en bijdrage aan positieve 
uitstraling van winkelstad Roermond.

Betrokken partijen
CitymanagementRoermond, Limburg 
Marketing/VVV, BIZ-Binnenstad, individuele 
ondernemers, culturele instellingen

Financiën
Beschikbaar: € 50.000,-
Uitgaven: € 50.000,-
Verplichting: €
Verwacht: €

Restant: € 0,

Planning
2019: Samen met partners en ondernemers in de stad inzetten op de online promotie van de binnenstad als 
geheel. De inspanningen worden uitgebreid met de ontwikkeling van specifieke pagina’s voor de doelgroepen 
op de website. Met gegevensverzameling over de herkomst van binnenstadbezoekers en de 
omzetontwikkeling bij de binnenstadondernemers worden de effecten van de promotie onderzocht.

Voortgang
Samen met de partners is een extern bureau aan de slag met online marketing voor de binnenstad. Hierbij is 
een gerichte keuze gemaakt naar doelgroepen (type toerist en wat te besteden), welke online kanalen deze 
groepen het meest aanspreken. November 2018 is de promotie live gegaan. De pagina 
www.weareroermond.com is in bedrijf en de social media kanalen instagram en facebook worden 
onderhouden.
Het project wordt in 2020 voortgezet als reguliere opdracht voor Citymanagement.



Project 3b: Aanleg wandelverbinding ECl-binnenstad
Omschrijving: Deze verbinding is onderdeel van het project 
Roerdelta Fase 1 waarbij een voormalig bedrijventerrein wordt 
getransformeerd naar een (woon)wijk met o.a. culturele 
voorzieningen( ECI) en restaurants. Het te realiseren pad vormt 
de verbinding tussen de binnenstad en de ECI.

Planning
Q3-18: ontwerp (DO) en technische uitwerking wandelverbinding (i.o.m. 
Ontwikkelmaatschappij Roerdelta)
Q4-19:Aanbesteding en gunning van het eerste deel van het werk (vanaf centrum tot aan 
achterzijde hotel Valies)
Q4-20 Aanbesteding resterende deel van het werk 
Q1en 2-21 Realisatie en afwerking gehele wandelverbinding

Betrokken partijen
MTD landschapsarchitecten 
Ontwikkelingsmaatschappij Roerdelta BV 
Omwonenden ( afstemming in ontwerpfase)

Financiën
Beschikbaar: € 110.000,-
Uitgaven: €
Verplichting: €
Verwacht: € 110.000,-

Restant: € 0,-

Voortgang
Op 17 juli 2018 heeft het college van B&W een keuze gemaakt uit de voorgelegde schetsontwerpen (variant A) 
en besloten opdracht te verstrekken voor verdere uitwerking van het ontwerp door MTD landschapsarchitecten, 

(zie bijlage)
De verbinding wordt gerealiseerd tussen de Roer en de nieuwbouw van Hotel Valies ( oplevering augustus 
2018) en het appartementen gebouw ’t Bastion ( oplevering eind 2020)
Zodra ’t Bastion voldoende ver gevorderd is start de aanleg van de verbinding tussen binnenstad en ECI.
Na overleg is besloten om het pad gefaseerd te realiseren. Redenen hiervoor zijn enerzijds het vermijden van 
dubbel werk en anderzijds om de provinciale subsidie voor de uitvoering veilig te stellen

Risico
Een deel van het pad moet gerealiseerd zijn voor 31-12-2020. Hier wordt nu op ingespeeld.



Project: 3C1 Verbetering verbinding musea met binnenstad 
Omschrijving: Het versterken en verbeteren van de verbinding 
tussen cultuur en de binnenstad. Bezoekers van de binnenstad 
verleiden het culturele aanbod te bezoeken en omgekeerd.

Beoogd resultaat: Aanwezigheid, voelbaarheid en 
zichtbaarheid cultuur in binnenstad. Kruisbestuiving bezoekers 
0 meting en resultaat: de situatie bij start project (1-4-2018)

Betrokken partijen
Gemeente Roermond - Ondernemers
Cuypershuis - Inwoners
Historiehuis - Diverse stakeholders

- ECI - Fresh Forward en DST
- VVV

Financiën
Beschikbaar: € 200.000,00
Uitgaven: € 174.261,00
Verplichting: € 23.920,00
Verwacht: € 1.900,00

Restant: € 0,00

Planning
Februari 2019 t/m juni 2019: ontwikkeling van concept 
Aug 2019: kennisname door college 
Sept 2019 t/m zomer 2020 uitvoering

Voortgang
De ontwikkelfase is afgerond en het concept is door college ter kennisname aangenomen. 
Inmiddels is gestart met de uitvoering. Het concept wordt nu verder uitgewerkt. Het concept is 
gebaseerd op het thema “ontdek de verrassende verhalen van Roermond". Concreet worden 3 
grote iconische Roermonden en ongeveer 20 kleine Roermonden in de binnenstad toegevoegd 
die allen een spannend, bijzonder en uniek verhaal vertellen gekoppeld aan die locatie. Dit 
wordt ondersteund door een app. Ontwerp van de monden wordt nu geconcretiseerd, verhalen 
worden verzameld en locaties bepaald. Daarna start het traject van de vergunningaanvraag.

Risico
Beheer en onderhoud.
Vergunningstraject.
Tekort aan middelen (bijvoorbeeld door beheer en onderhoud).
Draagvlak creëren is een belangrijk onderdeel van het traject. Hierin zit altijd een risico. 
Aansluiting met project ‘verbinding DOR - Binnenstad’.



Project 3C2: Vervangen vaste expositie
Cuypershuis

Omschrijving: Juni 2020 is de vaste
expositie van het 
Cuypershuis vervangen. 

Beoogd resultaat: Nieuwe expositie

Planning
Q1/Q2-2019: Ontwerpfase
Mei 2019: presentatie van de ontwerpen en vaststelling plan
Q3-2019: opstellen definitief inrichtingsplan en opstellen uitvoeringsplan
Q4-2019: opstellen besteken start uitvoering, vaststellen marketingplan en vrijwilligersplan

Q1/Q3-2020: uitvoering, oplevering

Betrokken partijen
• Projectuitvoering ligt bij het Cuypershuis.

Financiën Cuypershuis
Budget: €300.000,00
Uitgaven: € 30.000,00
Verplichtingen 2019: € 0,00
Verwacht 2020: €270.000,00

Verwacht restant: € 0,00

Voortgang
Een ontwerpbureau is aan de slag met het ontwerpen van een nieuwe vaste expositie. Met de nieuwe deadline 
van de beschikking van de provincie (31 december 2019) wordt de opening van de nieuwe expositie 
waarschijnlijk einde van de zomer.

Risico
De wensenlijst is groter dan het budget beschikbaar binnen Vitale Stad. Daarom werd via onder andere crowd
funding en fondsenwerving naar extra middelen gezocht. De crowdfunding actie voor het aanpakken van het 
plafond is een succes geweest.



Project: Vervangen vaste expositie Historiehuis
Omschrijving: Eind 2019 is de vaste expositie van het

Historiehuis vervangen.
Beoogd resultaat:Nieuwe expositie

Planning
Q3-18: Voorbereidingsfase A: aangaan inkoopverplichtingen (ontwerp en projectmanagement) 

Voorbereidingsfase B: aangaan inkoopverplichtingen (leveranciers elektronica, glas, 
betimmering, verlichting, vloerbedekking, beteksting)

Q4-18: Idem
Q1-19: Ontwerpfase A (inhoudelijk ontwerper): inhoudelijk concept en vlekkenplan 

Presentatie hiervan aan Stuurgroep Vitale Stad en eventueel College 
Q2-19: Ontwerpfase B (visueel ontwerper): visueel concept, kleurschema, typografie 
Q3-19: Ontwerpfase C (visueel ontwerper): specificaties betimmering en vloerbedekking 

Realisatiefase A (inhoudelijk ontwerper): objecten, bruiklenen 
Q4-19: Realisatiefase A (inhoudelijk ontwerper): objecten, bruiklenen, teksten (vervolg en 

afronding)
Realisatiefase B (overige leveranciers): elektronica, vitrines, betimmering, verlichting, 
vloerbedekking, vertaling, grafische vormgeving/opmaak, belettering 
(oplevering 15-12-2019)



Betrokken partijen
• Projectmanagement: Gerard van de Garde 

(Historiehuis) en Bureau Cassandra 
Carmio, Amersfoort)

• Inhoud, teksten, visueel en grafisch 
ontwerp: Coöperatie MuseumMakers, 
Almere

• Elektronica: Lagotronics Porjects. Venlo
• Vitrines: Kelleners Glasdesign, Heerlen
• Betimmering: Timmerfabriek Hees, Echt
• Vloerbedekking: Tapijtcentrum Nederland, 

Roermond
• Verlichting: OOK! Licht, Venray
• Vertaling: Dialect Communication, Nettetal 

(D)
• Belettering: MTR Indoor Outdoor Signing, 

Herten

Financiën Historiehuis
Budget: €100.000,00
Uitgaven t/m 28-10-2019: € -45.000,00
Verplichtingen 2019: € -55.000,00

Verwacht restant: -€10.000,00

Voortgang
Q1-18: Initiatiefase afgerond
Q2-18: Definitiefase afgerond (inhoudelijke en technische kaders)
Q4-18: Voorbereidingsfase A afgerond (inkoopverplichtingen ontwerp en projectmanagement)
Q4-18: Voorbereidingsfase B afgerond (inkoopverplichtingen leveranciers elektronica, glas, betimmering, 

verlichting, vloerbedekking, beteksting)
Q1-19: Ontwerpfase A vrijwel afgerond (inhoudelijk concept en vlekkenplan)
Q2-19: Ontwerpfase A afgerond (presentatie aan Stuurgroep op 18-4-2019)
Q3-19: Ontwerpfase B (visueel concept, kleurschema, typografie) afgerond 

Realisatiefase A (objecten, bruiklenen) deels afgerond 
Q4-19: Ontwerpfase B (vloerbedekking, betimmering, grafisch) afgerond

Realisatiefase A (objecten, bruiklenen, beeldmateriaal, teksten) vrijwel afgerond
Realisatiefase B (schilderwerk, vloerbedekking, elektronica, betimmering, glas, verlichting, belettering)

in volle gang

Risico
• Vertraging

Gevolgen: vrijwel geen, want de termijn waarbinnen Vitale Stad-deelprojecten gerealiseerd moet zijn, is 31 
december 2020, dus 13 maanden na de geplande oplevering

Foto Historiehuis
(Pas mogelijk na realisering)



Project: 3D Planvorming concrete
initiatieven m.b.t. cultureel 
evenement

Omschrijving: Organisatie en uitvoering van 
een bovenregionaal cultureel evenement: 
Maand van de Mystique. De binnenstad staat 
de hele maand juni in 2020 in het teken van 
kunst en cultuur.

Beoogd resultaat: Beleving en profilering 
0 meting en resultaat: Bovenregionaal cultuur

Betrokken partijen
Gemeente Roermond 
Stichting Biënnale Roermond 
Diverse partijen in de stad (zoals: 
Cuypershuis, Munsterkerk, Kathedraal, 
Minnebroederskerk, Oranjerie, ECI)

Financiën
Beschikbaar: € 250.000,00
Uitgaven: € 125.000,00
Verplichting: € 125.000,00
Verwacht: €

Restant: € 0,00

Planning
Sep 2018: raadsbesluit toekenning middelen aan dit project en definitieve subsidieverlening 
Juli 2018 t/m mei 2020: voorbereiding organisatie 
Juni 2020: uitvoering Maand van de Mystique 
Oktober 2020: subsidieverantwoording door stichting

Voortgang
De voorbereidingen voor de Maand van de Mystique door de stichting Biënnale zijn in volle gang:

Kunstenaars zijn geselecteerd en gekoppeld aan één van de hoofdlocaties (Munsterkerk, Cuypershuis, 
Kathedraal, Minnebroederskerk)
De ‘open call’ heeft zo’n 70 aanmeldingen opgeleverd. Hieruit volgt nu een selectie. 
Randprogrammering wordt ingevuld (zoals lezingen, documentaires, workshops, theatervoorstelling, 
laagdrempelige activiteiten op straat (optredens, performances enz)).
Projecten in het basis- en voortgezet onderwijs worden opgestart.
Contacten met wijken wordt gezocht om ook wijkbewoners te betrekken bij de Maand van de Mystique.

Risico
De stichting is verantwoordelijk voor de invulling 
van het evenement en dus het resultaat. De 
grootst zorg die zij hebben geuit is de 
medewerking van fondsen en sponsoren.
In de subsidiebeschikking zijn 
resultaatsverplichtingen opgenomen zodat ook 
aan de eisen vanuit de provinciale subsidie wordt 
voldaan.



Project:
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 RIT..

Betrokken partijen
Gemeente, BIZ Binnenstad 
Provincie, Politie

Financiën
Beschikbaar: € 180.000
(waarvan €144.000
(bijdrage BIZ)
Uitgaven: € 90.000
Verwacht: € 90.000

Restant: €0,-



Project: 70425 Vitaal Munsterplein en Abdijtuin
Omschrijving: Vitaliseren Munsterplein en Abdijtuin via herinrichting openbare ruimte met renovatie 
en uitbreiding van groen en bomen.

Beoogd resultaat: Verbeteren beloopbaarheid, versterking groenbeleving, betere leefomgeving, 
robuuster kern winkelgebied

Planning
Q3-18: Voorbereiding 
Q4-18: Voorbereiding 
Q1-19: Aanbesteding 
Q1-Q2: Voorbereiding 
Q3-4-19: Realisatie

Financiën 10-4-2019 Euro excl. BTW %

Beschikbaar krediet € 1.805.000,00 100%

Uitgaven:

Verplichting:

Verwacht:

€ 773.301,71 43%

€ 975.494,99 54%

€ 44.500,00 2%

Restant: 11.703,30 1%

Betrokken partijen
Bewoners
Overheden
Ondernemers
Belangenorganisaties
Bouwteam (BLM, MTD, Kragten, Antea)

Voortgang
Uitvoering verloopt voorspoedig. Fase 1 - het Voorplein is in de afrondende fase. Fase 2 - Abdijtuin en 
Fase 3 - Stadspark zijn in aanleg. Met Fase 4 - Abdijhof is een aanvang gemaakt. Naar verwachting wordt het 
werk conform planning opgeleverd.



Project: 3E Planvorming concrete initiatieven Planning
versterken popscene 2019: netwerkbijeenkomsten, popactiviteiten, talentbegeleiding, start met internationalisering.

Omschrijving: Het opzetten van een popscene: opbouwen 2020: netwerkbijeenkomsten, (internationale) popactiviteiten, talentbegeleiding, evaluatie en
netwerk, talentontwikkeling en (internationale) samenwerking vooruitblik.

Beoogd resultaat Opbouw popscene; voedingsbodem voor 
talentontwikkeling, popactiviteiten, profilering, 
netwerk/samenwerking.

Betrokken partijen
Gemeente Roermond 
Stichting ECI 
Diverse partijen

Financiën
Beschikbaar: € 180.000,00
Uitgaven: € 105.000,00
Verplichting: € 75.000,00
Verwacht: €

Restant: € 0,00

Voortgang
Eind november 2018 is aan stichting ECI subsidie verleend voor de uitvoering van het projectplan ‘Kansen voor 
(pop)muziek, urban en dance’. Daarna is stichting ECI met de uitvoering gestart.

Inmiddels zijn 3 netwerkbijeenkomsten georganiseerd.
Diverse activiteiten en evenementen zijn georganiseerd (zoals Sunday Sessions en Stampeipop)
De talentscout is aangesteld.
Samenwerking met ZAKK uit Düsseldorf wordt geconcretiseerd. Hiervoor is € 25.000 subsidie 
ontvangen vanuit de euregio 
Gcluidsct is aangeschaft.

Risico
De uitvoering en voortgang is afhankelijk van een 
externe partij. In de subsidiebeschikking worden 
resultaatsverplichtingen opgenomen zodat ook aan de 
eisen vanuit de provinciale subsidie wordt voldaan.



Project 5A: Plaatsen elektrische fiets oplaadpunten
Omschrijving Elektrische Fietsers de mogelijkheid bieden hun

fiets op te laden in de binnenstad.
Beoogd resultaat: Meer fietsers naar de binnenstad en minder auto’s
0 meting en resultaat

Planning
Begin mei worden de elektrische laadpalen geleverd 
aan de gemeente Roermond.
Vervolgens worden medio mei deze palen geplaatst 
Juni en Juli wordt gemonitord of deze palen gebruikt 
worden en zo ja hoeveel. Daarna wordt bekeken of 
we meer oplaadpunten moeten krijgen in Roermond

Betrokken partijen
- BIZ 

Politie
Stadstoezicht

Financiën
Beschikbaar: € 40.000,00
Uitgaven fietsenrekken: € 33.000,00
Uitgaven elek laadpalen: € 7.000,00
Verwacht: € 0,00

Restant: € 0,00

Voortgang
Vanaf zaterdag 27 juli heeft de binnenstad van Roermond vijf oplaadpunten voor 
elektrische fietsen, ook wel e-bikes genoemd. Fietsers kunnen hiermee gratis de 
accu van hun fiets opladen voor de duur van maximaal 60 minuten. Het 
oplaadcontact kan ook worden gebruikt voor het opladen van bijvoorbeeld een 
laptop of een telefoon.

Het eerste oplaadpunt staat bij Markt 31, direct naast de ingang van het 
stadhuis. Het tweede punt staat naast de parkeerautomaat ter hoogte van 
huisnummer 4 aan de Markt. Het derde en het vierde punt is een 
wandcontactdoos in de bewaakte fietsenstalling in de Neerstraat en in het 
Kloosterwandplein. Het vijfde punt is een oplaadpaal die werkt op zonne- 
energie. Deze staat in de Molenstraat naast de fietsenrekken.

In totaal zijn er in de binnenstad van Roermond 2350 gratis 
fietsparkeerplaatsen. Onlangs zijn er 124 extra fietsenrekken geplaatst in de 
binnenstad van Roermond. De fietsenrekken staan verspreid over de binnenstad 
nabij de winkelpromenades. In Roermond zijn drie bewaakte rijwielstallingen 
aanwezig. Kijk op deze link: https://bit.do/e3kAC voor alle locaties. Voor het 
stadhuis op de Markt en voor de fietsenstalling in de Neerstraat staat een ook 
nog een fietspomp die gratis gebruikt kan worden.

Binnen Vitale Stad is het project gerealiseerd.



Project: 5B Verbinding DOR-binnenstad Voorlopige planning:

Omschrijving: Verbeteren aantrekkelijkheid verbinding DOR- Eind juli 2019: keuze definitieve elementen in Stakeholdersgroep en Stuurgroep en
binnenstad bestuurlijke besluitvorming
Beoogd resultaat: Q4 2019/Q1 2020: start aanbesteding
Het realiseren van een zo goed mogelijke - toekomstvaste - Q2/Q3 2020: Start leveringen en uitvoering werkzaamheden
verbinding tussen het Designer Outlet Roermond (DOR) en de 
Binnenstad van Roermond.

Einde 2020: oplevering

Betrokken partijen
Gemeente Roermond

- DOR 
Ondernemers

- BIZ en CM
N280 projectorganisatie

Financiën
Beschikbaar: € 600.000,-
Uitgaven: € 80.000,-
Verplichting: €
Verwacht: € 520.000,-

Restant: € 0,-

Voortgang
Inmiddels zijn er vier werksessies met stakeholders gehouden. Enige terugslag is gevormd door de gebleken 
geringe fysieke draagkracht van het dak van de parkeergarage onder het Kazerneplein waardoor er vanaf 
november 2018 minder voortgang is geweest dan gewenst. Het college heeft in de zomer van 2019 de 
voorgestelde verbeteringen goedgekeurd. De aanbestedingen worden op dit moment in gang gezet. Aan het 
begin van Q3 2019 heeft er een onderzoek plaats gevonden voor de onderdoorgang van de N280. De uitkomsten 
hiervan worden in Q4 verwacht. De realisatie van de verbeterpunten is voor einde 2020 nog steeds reëel.

RisiCO
De eerder genoemde risicobeheersinstrumenten blijven actueel. Voor provincie is begroting inclusief dekking 
vanuit gemeente van belang en een concrete planning.



Project: Fietsen en fietsparkeren binnenstad
Omschrijving: Naast enkele kleinschalige infrastructurele 
maatregelen op fietsroutes naar de binnenstad wordt 
voorgesteld de toegang naar de fietsenstalling 
Kloosterwandplein te verbeteren door middel van een 
automatische loopband. Daarnaast wordt voorgesteld de 
fietsenstalling Neerstraat te verplaatsen naar een nabijgelegen, 
grotere locatie.
Beoogd resultaat: voldoende, goed toegankelijke 
fietsenstallingen op de juiste plek

Planning
Onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting voor 2020 door de gemeenteraad en het 
bijbehorende extra budget tbv exploitatie van de stallingen door Stadstoezicht moet de 
voorbereiding van de werkzaamheden starten in het eerste kwartaal van 2020. Uitvoering staat 
gepland voor het 2e kwartaal 2020, afronding voor de zomer.

Betrokken partijen
Gemeente Roermond 
Externe adviseur
BIZ Binnenstad, City Management, 
Wijkraad, Fietsersbond.

Voortgang
Voorstel is op 7 oktober opnieuw in de stuurgroep Vitale Stad besproken. Daarna heeft het College het voorstel op 29 
oktober jl. geaccordeerd. Dit betekent dat gestart kan worden met de voorbereidingen. Werkzaamheden zijn inmiddels 
intern in de projectplanning opgenomen. Tevens wordt met de huidige verhuurder van de fietsenstalling Neerstraat 
gesprekken opgestart om per 1 oktober 2020 de huurovereenkomst op te zeggen. De stalling gaat verhuizen naar een 
andere locatie. Ook komt in de stalling op de Kloosterwandstraat een automatische loopband om de toegankelijkheid te 
vergroten.

Risico
Essentieel voor het fietsparkeren in de binnenstad voor de toekomst is dat extra budget beschikbaar komt voor 
de exploitatie, ongeacht het verplaatsen van de fietsenstalling Neerstraat.



Project: 7 A Stationsgebied
Omschrijving Stationsgebied moet de komende jaren vernieuwd

gaan worden. Gaat zowel om de herinrichting van 
de openbare ruimte, als een nieuwe tunnel en 
aanpassingen aan het station en emplacement.

Beoogd resultaat: Nieuw stationsgebied.
0 meting en resultaat

Planning
Q2 & Q3-19: Ontwerpproces Busstation, Transferruimte en Beeldkwaliteitsplan
Q2 & Q3-19: Proces om tot actualisatie visie te komen
Q4-19: Besluitvorming B&W en start aanbesteding Busstation
Q1-20: Besluitvorming Raad en gunning realisatie Busstation
Q2 t/m Q4-20: Realisatie Busstation
Q2 t/m Q4-20: Verdere uitwerking actualisatie van de visie.

Betrokken partijen
Gemeente Roermond 
Provincie Limburg 
ProRail 

- NS 
Arriva
Diverse omgevingspartijen 
Gebruikers van het gebied

Financiën
Beschikbaar: €3.525.000 (2019)
Uitgaven: n.t.b.
Verplichting: n.t.b.
Verwacht: n.t.b. (zie voortgang)

Voortgang
Raad heeft op 4 april projectplan vastgesteld. Een extern ingenieursbureau zal vanaf april 2019 het 
ontwerpproces en de aansluitende aanbesteding van de uitvoering gaan begeleiden. Daarnaast organiseert de 
gemeente samen met ProRail in het voorjaar diverse werkateliers om tot een actualisatie van de visie te komen. 
Busstation moet in de loop van 2020 gerealiseerd worden. Begin 2020 zal (als eerste zichtbare resultaat) door 
NS de bestaande fietsenstalling verbeterd gaan worden waar OV-gebruikers de eerste 24 uur gratis gebruik 
van mogen maken. Daarnaast zal worden geprobeerd om begin 2020 ook andere voorbereidende 
werkzaamheden te realiseren, zoals bijvoorbeeld sloopwerkzaamheden of het verleggen van kabels en 
leidinyen. Dit om er voor te zorgen dat tijdige realisatie van het Busstation in 2020 realistisch blijft.



Project: 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

Q4-19: Tweede oplevering

Betrokken partijen
Gemeente Roermond 

- NS 
Prorail
Pandeigenaren 
Provincie Limburg 
Strabag

Financiën 31-10-2018 Euro excl. BTW %

Beschikbaar begroting

Beschikbaar subsidie
€1.745.000,00 
€ 300.000,00

85%

15%

Beschikbaar totaal € 2.045.000,00 100%

Uitgaven: €1.986.307,37 97%

Verplichting: € 46.682,59 2%

Verwacht: € 5.000,00 0%

Restant: € 7.010,04 0%

Voortgang
Uitvoering gereed exclusief onderhoudstermijn


