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Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief over het project Vitaal Munsterplein, waarvoor u zich heeft
aangemeld op de startavond van maandag 22 januari 2018.
Startavond Munsterplein
De startavond van 22 januari in de tuinzaal van het stadhuis om te komen tot een inrichtingsschets
voor het Munsterplein was een groot succes. Samen met een hoge opkomst waren er ook veel
aanmeldingen voor het klankborden en veel reacties op het gepresenteerde.
Foto’s startbijeenkomst

Opening wethouder Raja Fick

Presentatie en discussie onder leiding van
Ruud Dubbeld, bureau MTD

Verloop startavond
Bij het openen van de startavond door wethouder Raja Fick benadrukte zij het belang van het
Munsterplein voor Roermond en van de inbreng door bewoners en ondernemers op eventuele
ingrepen. Daarbij moeten plannen natuurlijk passen binnen de door de gemeenteraad beschikbaar
gestelde middelen en de subsidiedoelstellingen en moeten de karakteristieke waarden van het
Munsterplein behouden blijven. Gehoopt wordt op een vruchtbare samenwerking die leidt tot een goed
voorstel aan het bestuur voor een vitaal Munsterplein.
Na deze opening is kort het project Vitaal Munsterplein in beeld gebracht. De start was in 2016 met
een besluit van de raad om middelen ter beschikking te stellen om de beloopbaarheid van de
kinderkoppen in het centrale deel van het Munsterplein te verbeteren. Tijdens de voorbereidingen
hiervoor begon de ontwikkeling van het plan Vitale binnenstad Roermond. Uiteraard kon hierin het
Munsterplein niet ontbreken.
In het convenant stadshart Roermond van juli 2017 en in
de gemeentelijke begroting van 2018 zijn daarom extra
middelen voor een vitaal Munsterplein opgenomen.
Samen met het verbeteren van de kern van het
Munsterplein zijn nu ook het verbeteren van de Abdijtuin
en van het groen onderdeel van het project en wordt het
Munsterplein als geheel bekeken op mogelijke
verbeteringen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het
verbeteren van de verbindingen over en op het plein en
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de rol van het Munsterplein in de (binnen)stad. Voor een vitaal Munsterplein gaat het bij het komende
onderhoudswerk dus om het optimaliseren van de openbare ruimte met behoud van de karakteristieke
waarden van het Munsterplein.
Ideeën Munsterplein
De presentatie door bureau MTD begon met een analyse van het Munsterplein. De geschiedenis van
het Munsterplein, het ontstaan ervan, zijn verbintenis met de Munsterkerk en binnenstad en zijn
landelijke betekenis, laten duidelijk zien dat dit een plein is met een verhaal. Op verschillende
aspecten werd nader ingegaan waarbij diverse ideeën ter verbetering naar voren zijn gebracht.
Zo zijn verschillende manieren getoond waarop geschiedenis zichtbaar gemaakt kan worden in de
openbare ruimte. Bijvoorbeeld via afwijkende bestrating of speciaal hiervoor ontworpen objecten. Voor
het verbeteren van de belevings- en gebruikswaarde zijn zowel details als het geheel van belang.
Hierbij niet te veronachtzamen is de rol van het Munsterplein als het groene hart van de binnenstad.
Belangrijk in de beleving en het gebruik van het plein, is het
uitgangspunt dat het Munsterplein zowel op drukke dagen als op
stille momenten door mensen als mooi en waardevol moet
worden ervaren. Een goede routering en duidelijke
functieverdeling op het Munsterplein zijn daarbij onontbeerlijk en
zonder dat deze de samenhang van het plein als geheel
verstoren. Hierin zijn verschillende keuzes mogelijk, rekening
houdend daarbij met de bestaande kwaliteiten.
Een opzet is het kiezen van een eenduidige wandel- en winkelroute, min of meer gescheiden van het
rusten, ontspannen en ontmoeten op het Munsterplein. Een laatste onderwerp betrof de verlichting
waar vanuit het project maar beperkt onderhoud aan is voorzien. Verlichting is bepalend voor de sfeer,
leefbaarheid en intimiteit die ’s avonds op het plein heerst. Ook in de reacties die avond was
verlichting een van de aandachtspunten. Voor de duurzaamheid is verder het goed kunnen blijven
uitvoeren van onderhoud belangrijk.
Inbreng aanwezigen
Veel aanwezigen die avond hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om reacties te geven in de
vorm van opmerkingen, aandachtspunten en wensen. Veel bijval die avond was er voor de
onderwerpen; begaanbaarheid, historisch karakter en verlichting. Ook het behoud van de kerkelijke
functie van de Munsterkerk wordt belangrijk gevonden. De (openbare) verlichting wordt vooral gezien
als een middel om het Munsterplein (nog) aantrekkelijker te maken.
In de beloopbaarheid speelt niet alleen de verharding een rol.
De vele aanwezige obstakels zoals banken, paaltjes en hekjes
en het ruimtegebruik bij markten en evenementen beïnvloeden
ook de loopvriendelijkheid. Over evenementen is verschillende
keren opgemerkt dat men het Munsterplein vooral geschikt vindt
voor kleinschalige evenementen en dat grotere evenementen
op andere plaatsen thuishoren. Duidelijke wensen zijn het
versterken van het groen en het geven van ruimte aan
verblijven en rust, mede via eenduidigheid in de inrichting.
Aandacht voor de leefbaarheid ’s avond en in de weekends is eveneens naar voren gebracht.
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Andere aangedragen aandachtspunten zijn het veelvuldig wild parkeren van fietsen, plaatselijk
vandalisme en het reclame- en obstakelvrij houden van trottoirs en loopruimtes. Instemming is er voor
het duidelijk uitspreken wat de functie is van het Munsterplein, hoe dit past in de binnenstad en het
verbeteren van de verbinding tussen Musterplein en Abdijhof met de aanliggende straten.
Vervolgtraject
Voor het vervolgtraject heeft de startavond een rijke oogst opgebracht. Niet alle aangedragen
opmerkingen, aandachtspunten en wensen kunnen via de inrichting van de openbare ruimte worden
aangepakt of opgelost. Daarnaast spelen de kosten natuurlijk mee in de afwegingen. Met de
ontvangen inbreng en de resultaten van onderzoek en overleg, wordt aan de slag gegaan. De eerste
bijeenkomst met de klankbordgroep is daarvoor al gepland.
Er zijn 2 klankbordavonden voorzien. Op de eerste avond wordt
op basis van de projectdoelen, de uitgangspunten, verzamelde
informatie en een aantal uitgewerkte ideeën met de
klankbordgroep aan de slag gegaan. Het streven is om
gezamenlijk te komen tot een idee over wat het beste en meest
kansrijk is voor een vitaal Munsterplein. De resultaten van de
eerste avond worden verder uitgewerkt om tot één plan te
komen.
De tweede klankbordbijeenkomst is er dan om dit schetsplan voor te leggen met alle mitsen en maren
en te bespreken. Daarna is voorzien het schetsinrichtingsplan aan het bestuur voor te leggen. De
uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden is voorzien in 2019. Daaraan voorafgaand moet het
bestuur het uitvoeringsplan goedgekeurd hebben en moeten de benodigde vergunningen verkregen
zijn.
Ontvangst nieuwsbrief Munsterplein
Aanmelden of afmelden voor deze nieuwsbrief kan via een email aan BetsieLafleur@roermond.nl.
Via www.roermond.nl/munsterplein komt u de webpagina met informatie over het project Vitaal
Munsterplein.
Met vriendelijke groeten,
G. Fraters
Senior projectleider
Gemeente Roermond
Sector Ruimte | Afdeling Voorbereiding en Realisatie
T 0475 359 217 | M 06 29560261
F 0475 311 844 | E gooffraters@roermond.nl
Stadhuis | Markt 31 6041 EM | Postbus 900 6040 AX Roermond | T 140475 | www.roermond.nl
Voor mogelijkheden tot parkeren bij uw bezoek zie: http://www.roermond.nl/parkeren.
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