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Motie Wilhelminaplein

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 13 juli 2017

Overwegende dat:

.
.
.
.
.

de gemeente heel veel investeert in de binnenstad;
de gemeente heelveelwaarde hecht aan een positieve uitstraling van de stad;
de gemeente de reconstructie van de Singel-Oost, waarvan het Wilhelminaplein een onderdeel is, heeft
gerealiseerd in 2014;
de gemeente grootse plannen heeft met de stationsomgeving, waarvan het Wilhelminaplein een

onderdeelvormt;
het Wilhelminaplein voor veel bezoekers de toegang is tot onze binnenstad.

Gonstaterende dat:

.
.
.
.
.
.
.

het Wilhelminaplein aljarenlang een slordige en chaotische indruk maakt;
de verhouding tussen ,blik'en'groen'ongeveer 99 (auto) tegen I (onkruid) is;

het plein vaak lang wordt gebruikt als opslagplaats voor werkzaamheden elders in de binnenstad;
er al jarenlang een fritenkot staat te verkrotten zonder dat iemand zich er iets van aantrekt;
door de reconstructie van de N280 een belangrijke fietsslagader om het plein heenloopt;
het Wilhelminaplein schril afsteekt tegen het Stationsplein, het Munsterplein, de Markt en het
Stadspark;
de aankleding, of liever het gebrek eraan, afbreuk doet aan een aantal historische panden.

Nodigt het College uit om:

.
.
.

met ideeën en plannen te komen om het Wilhelmínaplein weer de allure te geven die het verdient;
met ideeën en plannen te komen om het Wilhelminaplein weer echt onderdeel te laten uitmaken
van de Singelring,
te bezien op welke wijze het Wilhelminaplein een bijdrage kan leveren aan meer groen in de
binnenstad.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 juli 2017

De griffier,

De voorzitter,

lngediend door:
Chrit Achten en Wilbert Dekker (D66 Roermond), Dirk Franssen (LVR)
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Advies col lege op zich wel mee eens, maar wordt ontraden omdat
er geen ca paciteit rs, gezien al de andere plan nen die er alfl..
Besluit raad: aangenomen 1 6 stemme n voor en 1 3 tegen.
Voor: LVR 8, WD 3, PvdA 2, D66 2 DEN K 1
Tegen: CDA 5, GL 4, DS 3, SPR I

