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Motie Stadspark

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag L2 november 2015, gezíen de
progra mmabegroting 2016,

Overwegende dat:
- in de unieke cultuur-historische Binnenstad van Roermond vele uiteenlopende functies voorkomen die

de stad tot een bijzonder levendig centrum maken;
- in de Binnenstad het Stadspark is gelegen, dat aan burgers en bezoekers gelegenheid biedt in een

natuurlijke omgeving te kunnen genieten van rus!
- het Stadpark zeer karakteristiek is en tot een van de mooiste rustoases in het zuiden van Nederland

behoort;
- in L984 de Stichting Stadspark en gericht is op beheer en onderhoud van het Stadspark;
- het Stadspark aantrekkelijk moet blijven om te bezoeken en te beleven;
- derhalve hoge eisen worden gesteld aan inrichting en onderhoud van het Stadspark;
- het noodzakelijk is op korte termijn te investeren in het park om de kwaliteit te kunnen bieden die het

Stadspark verdient.

Constaterende dat:
- de Stichting Stadspark recent geïnvesteerd heeft in de bestrating van het park om dit voor wandelaars,

maar ook voor rolstoelgebruikers en rollators, goed toegankelijk te maken;
- de Stichting Stadspark een planning heeft gemaakt in drie fasen voor onderhoud aan en verbetering

van paden en groen van het park;
- voor de Stichting Stadspark de middelen voor het noodzakelijke onderhoud en verbetering ontbreken.

Roept het college op:
1. met de Stichting Stadspark in overleg te treden welke maatregelen op korte termijn noodzakelijk zijn;
2. te onderzoeken op welke wijze en in hoeverre de gemeente Roermond hieraan kan bijdragen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Roermond in zijn vergadering van L2 november 201-5

De griffier, De voorzitter,

lngediend door:
Chrit Achten (D66)en Marc Breugelmans (CDA)

(wordt wrs. gesteund door D66, CDA, LVR, PvdA, WD en SPR, mogelijk sluiten andere partijen nog aan).
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