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De illustraties in deze uitgave zijn details van tekeningen, die tijdens
de campagne Roermond Investeert door leerlingen van Roermondse
basisscholen zijn gemaakt.
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Strategische Visie

Advertentie voor de campagne ’Roermond investeert’.
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sie Roermond 2020
Hoe is deze visie tot stand gekomen?
De gemeente Roermond heeft samen met haar inwoners,
bedrijven, instellingen en organisaties nagedacht over de toekomst
van de gemeente. Hoe moet de gemeente er uit zien in het jaar
2020? Wat moet er anders en beter? Waar moeten de ambtenaren
en politici van de gemeente de komende jaren aan werken?
Waar moeten wij met z’n allen (gemeente, burgers, bedrijfsleven
en instellingen) onze energie in steken? Waar moet er worden
gebouwd? Welke voorzieningen moeten er komen? Wat zijn de
belangrijkste uitdagingen en doelstellingen voor de komende twaalf
jaar?
Als eerste stap in dit proces heeft de gemeente een visie
ontwikkeld. De Strategische Visie Roermond 2020. De bedoeling
van deze visie is een beeld te geven van de gewenste toekomst.
Waar willen wij naartoe? Waar staan wij voor? Waar willen wij
in uitblinken? Wat maakt ons uniek in de (Eu)regio? Aan het
ontwikkelen van deze visie is een uitgebreid proces voorafgegaan.
In dit eerste deel van deze visie beschrijven wij dit proces.
In deel twee van deze notitie kunt u de uitkomsten van dit
visieontwikkelingsproces nalezen. Dit is onze visie op papier.
Wij realiseren ons dat een visie geen papieren document dient
te zijn. Een visie is een beeld dat zich in de hoofden van de
betrokkenen moet vormen. Een visie is een proces dat de
betrokkenen meemaken. Toch is het nodig om af en toe het een
en ander op papier vast te leggen. Het is nodig om op bepaalde
momenten formeel het besluit te nemen dat dit de richting is waarin
verder gewerkt zal worden en dat dit de onderwerpen zijn waarin
wij zullen investeren. Deze papieren visie wordt, na vaststelling
door de gemeenteraad, verder uitgewerkt in concrete acties en
actieplannen. Dan concretiseert de visie zich in echt beleid.
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De eerste stap in dit proces was een inventarisatie van het
bestaande beleid. Als tweede stap hebben we de sterkten en
zwakten van de gemeente Roermond in kaart gebracht en een
analyse gemaakt van relevante maatschappelijke ontwikkelingen
en trends. Vervolgens hebben we gesprekken gevoerd met 12

Strategische Visie
personen, die ieder een relevant beleidsterrein in Roermond
vertegenwoordigen. Dit alles heeft geleid tot een eerste versie
van de Strategische Visie Roermond 2020. Op basis van deze
eerste versie hebben we in de maanden mei en juni 2008 een
consultatieronde georganiseerd met burgers, deskundigen
en maatschappelijke organisaties. Zo is de gemeente met de
Debatmobiel de wijken ingegaan en heeft op vele plaatsen, binnen
de gemeente, burgers gevraagd naar hun mening. In totaal hebben
650 personen van binnen en buiten Roermond meegewerkt
aan dit onderzoek. Verder hebben ruim 300 schoolkinderen
meegedaan aan een tekenwedstrijd en zo hun visie op Roermond
2020 beeldend gemaakt. Daarnaast hebben 18 maatschappelijke
instellingen en organisaties gereageerd op een schriftelijke
vragenlijst. Ook een internetpanel van 190 inwoners heeft haar
mening gegeven. Tot slot hebben wij in deze ronde ook zo’n
30 deskundigen van binnen en buiten de gemeente persoonlijk
gevraagd naar hun visie op de toekomst van Roermond. In deel
drie van deze notitie (de consultatieronde) zullen we kort de
belangrijkste conclusie en uitkomsten van deze fase samenvatten.
De uitkomsten van de consultatieronde zijn verwerkt tot de
(Ontwerp) Strategische Visie Roermond 2020.
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sie Roermond 2020
De ontwerpversie is op 3 juli 2008 besproken in de gemeenteraad
en door de Raad vrijgegeven voor een formele inspraakronde.
De conceptvisie heeft met ingang van 16 juli 2008 gedurende
6 weken voor eenieder ter inzage gelegen. Tijdens deze
inspraakronde is ook een speciale burgeravond georganiseerd
waarop burgers suggesties gaven voor de verdere invulling van
deze strategische visie. In deze periode is tevens een ronde
gemaakt langs onze buurgemeenten, ook aan de andere kant van
de grens en de gemeente Echt-Susteren. Hierbij is gesproken
met de burgemeesters van deze gemeenten. Ook hieruit kwamen
verschillende kanttekeningen en adviezen om bepaalde punten
meer of minder nadruk te geven. Verder spraken deze buren
nadrukkelijk de wens uit om samen met de gemeente Roermond
te werken aan het realiseren van een aantal bovenlokale
projecten. Tot slot kwamen tijdens deze inspraakronde nog acht
formele reacties binnen. Ook deze hebben bijgedragen aan de
definitieve Strategische Visie Roermond 2020. De regie over het
proces van visieontwikkeling lag bij de stuurgroep Strategische
Visie Roermond. Hierbij vormden de fractievoorzitters in de
gemeenteraad de inhoudelijke en procedurele klankbordgroep.
Natuurlijk was het niet mogelijk alle reacties en suggesties op te
nemen in de uiteindelijke visie, hoe waardevol ieders mening en
reactie ook waren. Uiteraard is wel geprobeerd zo veel mogelijk
recht te doen aan ieders opvattingen. De aard van het visiestuk
leent zich ook niet voor een al te gedetailleerde invulling. Dit
visiestuk beschrijft nog slechts de koers en niet de concrete weg.
In de verdere uitwerking van de visie naar concrete projecten zal
meer ruimte zijn om de vele nuttige suggesties, aanbevelingen en
opmerkingen op te nemen.
In de raadsvergadering van 30 oktober 2008 heeft de
gemeenteraad de Strategische Visie Roermond 2020 vastgesteld
als koers tot 2020 op hoofdlijnen. Deze koers is hiermee
richtinggevend voor de gemeentelijke (sectorale) plannen die de
komende jaren opgesteld zullen worden.
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Roermond, november 2008,
Het College van Burgemeester en Wethouders

Strategische Visie
Strategische Visie Roermond 2020
Roermond is in 2020 een stad die niet alleen leeft, maar ook
sociaal is, die bruist, een prachtige stad, een compacte en
complete centrumstad, die samenwerkt met de regio, een
duurzame stad, een goed bestuurde stad en een economisch
sterke stad. Kortom, een stad voor mensen van alle leeftijden,
voor alle bevolkingsgroepen, waar het goed wonen, werken,
vertoeven en recreëren is.

Hiermee stelt de gemeente Roermond een ambitieuze doelstelling
vast. Ambitieus en uitdagend, maar realistisch. De afgelopen 10
jaar is er heel veel bereikt in onze gemeente. Als we met hetzelfde
elan, dezelfde voortvarendheid en dezelfde inzet verdergaan, is
deze doelstelling haalbaar. Die energie en inzet zijn zeker nodig.
Er zijn bedreigingen, bijvoorbeeld de bevolkingskrimp in onze
provincie en er zijn nog verschillende zwakke punten van onze
gemeente, zoals de sociale problematieken en de dreigende
achteruitgang van enkele wijken. Maar er zijn ook kansen, vele
kansen. Verdere economische groei, een uitbreiding van het
onderwijsaanbod, een betere benutting van de ligging aan de Maas
en betere samenwerking met onze buren. De afgelopen 12 jaar
hebben we bewezen dat we tot veel in staat zijn. Samen (burgers,
bedrijven, instellingen en gemeente) moeten we er voor kunnen
zorgen dat Roermond in 2020 nog meer dan nu een unieke stad is
in Nederland, waar een ieder graag wil wonen of verblijven en waar
we met z’n allen trots op kunnen zijn.
Deze Strategische Visie is uitgewerkt in zes strategische gebieden
waarin de gemeente Roermond de komende jaren wil investeren.
Niet per definitie met geld, maar ook met energie, aandacht en
samen met onze partners binnen en buiten de gemeente. Daarom
hebben we naast vijf vooral op de kwaliteit van onze gemeente
gerichte strategische gebieden, een zesde gebied opgenomen
gericht op de gemeentelijke organisatie zelf. Deze zes strategische
gebieden vormen een samenhangend geheel en versterken elkaar
onderling.
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sie Roermond 2020
Het zijn achtereenvolgens:

Roermond: Levende stad
Roermond: Regiostad
Roermond: Sociale stad
Roermond: Economisch sterke stad
Roermond: Prachtige stad
Roermond: De Gemeente
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Strategische Visie
Roermond: Levende stad
Van oudsher is Roermond een levendige stad. Een stad op het
kruispunt van “wegen”. Een stad met vele voorzieningen. Een stad
met cultuur. Dat maakt Roermond tot een bijzondere en
aantrekkelijke stad. Een stad met festivals, kunstmarkten, atelier
routes, het museum, verschillende galeries en verschillende
bijzondere kunstenaars. Met bloeiende amateurverenigingen op
het gebied van muziek, toneel en dans, met de Oranjerie en het
CK Theater. Een stad met veel gezellige restaurantjes en andere
uitgaansgelegenheden. En een stad met grote multiculturele
diversiteit. Dat alles is waardevol, omdat de aantrekkingskracht van
een stad voor nieuwe bewoners en bedrijven steeds meer in het
culturele klimaat van die stad is komen te liggen.
Maar er is ook een bedreiging. Bijna overal in Nederland, maar
zeker ook in de provincie Limburg vergrijst de bevolking en krimpt
deze zelfs. Gelukkig geldt dat (nog) niet voor Roermond. Wij willen
niet krimpen maar groeien. Roermond wil ook in 2020 een
levendige stad zijn voor alle leeftijdsgroepen. Voor jongeren, voor
gezinnen met kinderen en voor senioren. Voor de eigen inwoners
als ook voor bezoekers van binnen en buiten de regio.
De gemeente Roermond investeert daarom in:
 het behoud en versterken van de eigen identiteit als gezellige, complete, compacte
centrumgemeente met een menselijke maat;
 het binden van de middengroepen en gezinnen met kinderen aan onze stad
door woningen en voorzieningen specifiek voor deze groepen te realiseren, naast
woningen voor senioren en zorgbehoevenden;
 de ontwikkeling van het ECI-complex tot een aantrekkelijk nieuw gebied waarin
kunst en cultuur hun plaats vinden;
 de ontwikkeling van nieuwe sport- en cultuurvoorzieningen specifiek gericht op de
behoefte van jongeren;
 samen met het bedrijfsleven jaarlijks één of meer grootschalige sportieve of (multi)
culturele evenementen of festivals met (inter)nationale bekendheid en uitstraling.
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sie Roermond 2020
Roermond: Regiostad
Vanouds is Roermond centrumstad voor de regio. Omgekeerd is de
regio ook belangrijk voor Roermond. Er is altijd sprake geweest van
een grote wederzijdse overloop in wonen, werken, voorzieningen
en winkels. Stad en omgeving zijn van elkaar afhankelijk en samen
staan zij sterker. Als centrum voor de regio biedt Roermond een
gevarieerd voorzieningenpakket. De Rechtbank, het CWI, de
bisschopszetel, de theaters, het ziekenhuis, het uitgebreide
winkelaanbod en nog veel, veel meer. Cultuur, gezelligheid en
historie. En dat allemaal op een relatief klein oppervlakte.
Roermond wil nu en in de toekomst samen met de buren een aantal
uitdagingen aangaan en daarin investeren.
De gemeente Roermond investeert daarom in:
 samenwerking met de buurgemeenten in de (Eu)regio, ook over de landsgrens;
 de gezamenlijke ontwikkeling van het toeristisch-recreatief potentieel van de
Maasplassen;
 de ontwikkelingen van (Eu)regionale bedrijventerreinen;
samenwerking met de buurgemeenten bij het in stand houden en zo mogelijk
uitbreiden van het niveau van de voorzieningen in onze gemeente;
 de ontwikkeling van een goed ontsloten bedrijventerrein in de omgeving van
Roermond indien sprake is van de aanleg van de Oost-West treinverbinding van
Antwerpen naar Düsseldorf via Roermond;
 het aantrekken van meer (Hoger) Onderwijs.
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Strategische Visie
Roermond: Sociale stad
Twaalf jaar geleden kende Roermond een zeer hoge werkloosheid,
grote sociale achterstanden, overlast in sommige buurten en een
hoge criminaliteit. Veiligheid is een speerpunt in het beleid van
onze gemeente geworden. Daarnaast is er de laatste jaren al veel
geïnvesteerd in de aanpak van de sociale problemen. Er is veel
geïnvesteerd in nieuwe banen, in buurtwerk, in de verbetering van
de oude wijken en zo meer. Toch is er nog steeds sprake van een
kleine harde kern van sociale problematiek die moeilijk bereikbaar
is. De aanpak van deze ‘harde kern’ blijft een prioriteit.
Hiermee samenhangend willen wij ook blijven investeren in
de gemeenschap en de sociale samenhang. In veel delen van
onze gemeente bestaat een sterk gemeenschapsgevoel. Ook
in 2020 zullen deze wijken en kernen nog steeds een eigen
karakter hebben behouden. De gemeente wil daartoe het
gemeenschapsleven en de sociale samenhang in deze wijken en
kernen blijven stimuleren.
De gemeente Roermond investeert daarom in:
 maatwerk bij de aanpak van de ‘harde’ kern van de sociale probleemgevallen;
 een breed en gedifferentieerd aanbod van (welzijns)voorzieningen in de ‘wijken’
en kernen, waarbij wij nadrukkelijk wijk- en buurtverenigingen en burgerinitiatieven
zullen stimuleren;
 meer samenhang tussen de samenwerkende partners en een nadrukkelijke focus
op de eigen verantwoordelijkheid van de burger;
 bij de herstructurering van wijken zorgen voor een gedifferentieerde
woningvoorraad;
 Ruimte voor jongeren en kinderen.
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Roermond: Economisch sterke stad

Roermond is een economisch sterke stad met zeer veel
werkgelegenheid, voor haar eigen inwoners en voor mensen
van (ver) daarbuiten. Werk in de gezondheidszorg, welzijn,
industrie, handel, dienstverlening en nog veel meer. Dat willen
we graag zo houden. Dat betekent wel dat daarin geïnvesteerd
moet worden. Dan denken we vanzelfsprekend aan banen in de
groeisectoren van de toekomst, de (ouderen)zorg, duurzaamheid,
toerisme en recreatie, dienstverlening en de creatieve beroepen.
In deze sectoren zien wij kansen om banen te creëren die
middengroepen aan de stad kunnen binden en jongeren voor de
stad kunnen behouden. Hierbij willen wij ook de kansen die een
multiculturele samenleving biedt beter benutten. Daar waar zich
in de (Eu)regio nog kansen voordoen voor ontwikkeling van de
industriële sector zullen wij die ondersteunen. Extra aandacht
willen we blijven schenken aan banen aan de onderkant van het
werkgelegenheidsgebouw.
Voor de economische basis is ook de bereikbaarheid van
Roermond van groot belang. Nu is deze de afgelopen jaren al sterk
verbeterd; zowel Noord-Zuid (de A73) als naar het Oosten (N280).
De kansen die dit biedt, willen wij de komende jaren benutten.
Maar de verbinding met de A2 naar het Westen laat nog steeds
te wensen over. Ook de treinverbinding naar onze Oosterburen
is nog steeds uiterst moeilijk. En dat terwijl Roermond op korte
afstand van “het Ruhrgebied” ligt waar een zeer breed aanbod van
hoogwaardige voorzieningen aanwezig is.
De gemeente Roermond investeert daarom in:
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 (duurzaam) toerisme en recreatie in de stad zelf en in de directe omgeving;
 hoogwaardige (ouderen)zorg;
 kwaliteit in woon-, cultuur- en leefomgeving omdat dit als vestigingsplaatsfactor
voor bedrijven en instellingen van steeds groter belang wordt;
aansluiting van woningen, instellingen en bedrijven op voorzieningen voor snel
dataverkeer en nieuwe media;
 het creëren van een klimaat waarin zowel commerciële als niet-commerciële
instellingen en organisaties willen investeren in voorzieningen in onze gemeente;
 de aanleg, samen met de regio en de provincie van een vierbaans autoweg
richting A2;
 voldoende parkeergelegenheid, een goede bereikbaarheid en een goede
verkeersdoorstroming in de directe nabijheid van de voorzieningen in de binnenstad.

Strategische Visie
Roermond: Prachtige Stad
Roermond is nu al een mooie stad met mooie kernen en
wijken, een mooie historische binnenstad met mooie pleinen
en monumentale gebouwen, met een prachtige ligging aan de
Maas en gelegen in een prachtige natuurlijke omgeving. Dat biedt
volop kansen voor toerisme en recreatie, voor bezoekers van
onze binnenstad en niet op de laatste plaats voor het behouden
van of juist het aantrekken van inwoners die hechten aan de
kwaliteit van de (gebouwde) omgeving. Toch worden die kansen
nog onvoldoende benut. Toeristen en bezoekers blijven nog te
kort en de potentie van de Maasoevers als prachtige woon- en
verblijfsomgeving wordt nog nauwelijks benut.
Daarbij komt dat burgers en bedrijven ook steeds hogere eisen
stellen aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Zowel aan die van
de gebouwde omgeving als die van de inrichting van de openbare
ruimte, het openbaar groen en aan de omringende natuurlijke
omgeving. Burgers en bedrijven verwachten ook daarbij steeds
meer op punten als leefbaarheid en duurzaamheid. Willen wij
onze goede uitgangspositie behouden en onze hoge ambities
waarmaken, dan is ook een extra kwaliteitsimpuls in deze richting
noodzakelijk. Zo zullen we om toekomstige generaties niet te
belasten met wat wij nu doen, zuiniger moeten omgaan met ruimte,
landschappelijke- en natuurlijke waarden, grondstoffen en energie
en de milieuvervuiling minimaliseren. Duurzaamheid duurt nu
eenmaal het langst.
De gemeente Roermond investeert daarom in:
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 kwaliteit in woon-, cultuur- en leefomgeving; omdat dit voor eigen inwoners en als
vestigingsplaatsfactor voor potentiële nieuwe inwoners steeds belangrijker wordt;
 de ontwikkeling van de Maasoevers tot een hoogwaardige woon- en
verblijfsomgeving. Hierbij denken we ook aan vernieuwende woonmilieus met een
kwalitatief hoogwaardige architectuur; onderscheidend in de (Eu)regio, bijvoorbeeld
door de bouw niet alleen aan, maar ook op het water;
 het samen met onze partners terugdringen van de overlast van verkeer en
bedrijvigheid door investeringen in luchtkwaliteit, beperking geluidshinder en het
verminderen van de uitstoot van broeikasgassen;
 het zelf toepassen (voorbeeldwerking) en stimuleren van duurzaam bouwen, - het
gebruik van duurzame energie en van het cradle-to-cradle concept;
 natuurontwikkeling om verlies van natuurwaarden elders te compenseren en om
de kwaliteit van de bestaande natuur te verhogen.

sie Roermond 2020
Roermond: De Gemeente
In veel plaatsen in Nederland is sprake van een toenemende
afstand tussen burgers en bestuurders. Door onze relatieve
kleinschaligheid en de betrokkenheid van onze bestuurders is dit
in Roermond gelukkig anders. Dat willen we graag zo houden.
Tegelijkertijd zien we dat er steeds meer taken op de gemeenten
afkomen. De burger verwacht intussen ook steeds meer van zijn of
haar gemeente zowel van de bestuurders als van de gemeentelijke
dienstverlening. De gemeente Roermond wil daarom een goed
bestuurde gemeente blijven en samen met onze buren ook
investeren in een excellente gemeentelijke dienstverlening.
De gemeente Roermond investeert daarom in:
 de betrokkenheid van de burgers bij de gemeentelijke besluitvorming en
voortzetting van de samenwerking met de instellingen en organisaties binnen en
buiten de gemeente;
 de kwaliteit van de eigen ambtelijke organisatie om te komen tot een excellente
gemeentelijke dienstverlening;
 meer beleidsmatige samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen van de
gemeente.
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Strategische Visie
De consultatie en inspraakronde
In de maanden mei en juni van 2008 heeft de gemeente op basis
van een eerste versie van de Strategische Visie Roermond 2020
een consultatieronde gehouden onder burgers, deskundigen en
maatschappelijke instellingen. In de maanden juli en augustus van
2008 heeft de gemeente een formele inspraakronde georganiseerd.
Hierbij is ook een speciale burgeravond georganiseerd. Ook
de uitkomsten van deze ronde zijn in dit slotdeel van de notitie
beschreven. In dit deel van deze notitie vindt u een korte
beschrijving van deze consultatieronde en de inspraakronde en
tevens van de belangrijkste uitkomsten van deze rondes.
Peiling Debatmobiel
In mei 2008 is de gemeente met de Debatmobiel de wijken
ingegaan en heeft op vele plaatsen in de gemeente burgers
gevraagd naar hun mening. In totaal hebben 650 personen van
binnen en buiten Roermond meegewerkt aan dit onderzoek. Uit de
peiling via de Debatmobiel komen enkele duidelijke conclusies naar
voren. Op de eerste plaats blijkt men Roermond als stad zeer te
waarderen en de meeste inwoners zijn zeer duidelijk trots op hun
stad. De bezoekers waarderen de stad vooral vanwege de winkels
en de aantrekkelijke historische binnenstad, gecombineerd met de
compactheid en de gezellige sfeer. Toch vinden veel bewoners en
jongeren dat er qua activiteiten nog onvoldoende te doen is.
Zij zouden graag meer festivals, concerten en andere evenementen
in de stad zien.
Uit deze peiling komen criminaliteit en een gevoel van onveiligheid
onder de bewoners naar boven als de meest genoemde problemen
van Roermond. Ook lijken er spanningen te bestaan tussen
verschillende bevolkingsgroepen. Sommige respondenten spreken
de verwachting uit dat een instroom van nieuwe groepen zal leiden
tot een ander Roermond in 2020.
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Peiling Maatschappelijke Organisaties
In totaal heeft de gemeente 58 organisaties met een brief en
bijgesloten vragenlijst benaderd. 18 organisaties hebben een
ingevulde vragenlijst teruggezonden. Tezamen met de 12
gesprekken die vooraf zijn gevoerd met de vertegenwoordigers van
de verschillende beleidsterreinen geeft dit een breed en evenwichtige
afspiegeling van de instellingen in Roermond.
Het valt ook bij de maatschappelijke organisaties op hoe trots men
is op de stad en vooral op wat er de laatste 10 jaar zoal is bereikt.
Hierbij noemt men vooral de aanpak van de sociale problemen, de
enorme uitbreiding van het winkelbestand en de verbeteringen in de
openbare ruimte. Vaak wordt ook de daadkracht van het
gemeentebestuur genoemd als sterk punt van de gemeente of zelfs
als punt om trots op te zijn. Opvallend is ook de eensgezindheid in
de wensen en suggesties naar de toekomst toe. Men noemt
regelmatig het beter benutten van de ligging aan het water voor
wonen en recreëren, het vestigen van meer HBO opleidingen en het
binden van middengroepen met kinderen en van de jongeren aan de
stad. Hiervoor worden dan ook weer concrete suggesties
gegeven zoals meer gemengd wonen in de woonwijken,
jongerenpodia, havendagen en andere activiteiten op de
Maasplassen. Meerdere malen spreekt men ook de wens uit om in
Roermond een grootschalig (sport)evenement te organiseren met
(inter)nationale allure.
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Expertmeeting
Op 28 april 2008 organiseerde de gemeente een bijeenkomst met
meer dan 20 (ex)-Roermondenaren die ieder als expert beschouwd
kunnen worden op een bepaald beleidsterrein. Vele onderwerpen
kwamen aan bod zoals de samenwerking met de regio, de aanpak
van de hardnekkige sociale problematiek en de invloed van ICT op
het gedrag van mensen en organisaties. Opvallende
overeenstemming was er over het belang van het behoud van de
menselijke maat en van de eigenheid van de stad, het belang van
meer Hoger Beroeps Onderwijs in Roermond, het belang het gezicht
van de stad meer naar het water te keren en van een
gezichtsbepalend evenement met (inter)nationale uitstraling, ook als
onderdeel van de Roermond Promotie.

Strategische Visie
Peiling Internetpanel
Medio juni 2008 zijn via het burgerpanel van Roermond@home
190 inwoners van 18 jaar en ouder ondervraagd; dit wordt gezien
als een representatieve steekproef. Een zeer groot deel van de
ondervraagden (ruim 80%) is trots op de gemeente. “Roermond is
een mooie stad, heeft een mooie historische binnenstad met mooie
panden” en “Roermond is een gezellige stad met een uitgebreid
aanbod aan winkels, horeca en recreatieve mogelijkheden” zijn
daarbij veel gegeven redenen. Burgers die minder te spreken zijn
over Roermond, hekelen de verkeerssituatie op met name de A73
en de criminaliteit en de overlast door drugstoerisme,
(hang)jongeren en daklozen. Deze laatste antwoorden komen ook
terug bij de vraag naar de grootste problemen van Roermond. Ook
gebrek aan parkeerplaatsen, segregatie en sociale achterstand in
bepaalde wijken worden vaak genoemd.
De kracht van Roermond ligt volgens de ondervraagden in het
winkelaanbod en in de daadkracht en het doorzettingsvermogen
van het gemeentebestuur. Van de ondervraagde burgers van
Roermond denkt drie kwart nog in 2020 in Roermond te zullen
wonen. Als we de groep jongere Roermondenaren (18-34) apart
bekijken dan geeft ongeveer de helft van de ondervraagden dit
antwoord.
De inspraakronde
Op 19 augustus hield de gemeente een burgerinspraakavond. Na
een presentatie van de belangrijkste uitkomsten en achtergronden
van de voorlopige strategische visie vond een levendige
gedachtewisseling plaats tussen de inleider en de aanwezigen in
de zaal. Zo werd onder andere van gedachten gewisseld over de
gevolgen voor Roermond van leegloop van kernen in de
regio, het verfraaien van de entrees van de stad en investeringen
in infrastructuur als kwaliteitsimpuls voor verblijfsgebieden. Ook is
uitgebreid gesproken over de stad aan het water, en watersport als
mogelijk speerpunt van beleid.
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Een impressie van de ruimtelijke structuur van de
gemeente Roermond in 2020.

