Roermonds nieuws
1 Wat was voor u het meest positieve Roermondse nieuws
van 2017?
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Ik heb geen voorkeur
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Aanpak armoede (2x)
Beste outlet
Bevrijdingsfestival
City swim
Corrupte bestuurder veroordeeld
Dat de bollard's naar het promenade gebied en us ook onze woning tot 23:00uur opnen zijn.
Dat de gemeente coalitie stand heeft gehouden tegen de LVR
Dat de stationstunnel eindelijk wordt gemoderniseerd.
Dat de taptoe weer terug was in roermond
Dat de vrouwen nog steeds politiek het heft in handen hebben
Dat er aandacht is voor lhbt
Dat er eindelijk iets aan de riool in Swalmen gedaan wordt
De economie trekt weer aan.
De groei van het inwoner aantal en de lage werkeloosheid
De zwarte Pieten,
Dementievriendelijk stad
Financieel op orde
Geen kermis op de markt
Gemeente roermond zit financieel goed bij kas.
Grotere outlet
Het plan dat de verkeerssituatie de komende jaren op de schop gaat.
Het promoten van de sportservice voor ouderen
Huisartsenpost
Kruising N280 bij outlet
Langzame start als er iets moet gebeuren in de binnenstad BIS
Lyceum Schondeln heeft geld toegezegd gekregen van de Gemeente Roermond voor de
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hoognodige verbouwing
N280 viaduct Maasniel, stiller Maasniel!
N280 wordt aangepast
Nieuwe ring ivm verkeersproblemathiek outlet/Duitsers
Nieuws over herinrichting N 280
Ontwikkelingen N280, Noorderplas
Opening nieuw gedeelte outlet
Opening nieuwe winkels Outlet.
Park N280
Plan voor de N280
Positieve inzet vrijwilligers
Pyure kerstmarkt optreden op santa village
Raadsvergadering
Rechtszaak
Sociaal beleid
Solar doorging
Solar kon doorgaan! Burgemeester
Uitbreiding Outlet
Uitbreiding van DOC
V rey schuldig is bevonden
Van rey gepakt
Van Rey wordt terecht veroordeeld
Veel goeds uit het onderwijs
Verbonden stad (n280)
Veroordeling van Rey
Veroordeling van Rey c.s.
Voortgang N 280

Toelichting
Het nieuws:






Weet niet



De huisartsenpost eindelijk verplaatst naar het ziekenhuis
Een pluimpje voor de burgemeester,ze staat haar “mannetje”tijdens de
raadsvergaderingen?
Hierin zijn stappen gemaakt t.o.v. jaren geleden, Roermond wordt steeds meer een
Stad met sociaal draagvlak.
Hopelijk voor de voetgangers ook een breder trottoir gedeelte en een geluidsarme
doorgang.
Excuus. Ik weet het niet. Mijn werk en privéleven neemt mij in beslag waardoor je
dingen vergeet van het afgelopen jaar. Zonde.
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2 Welke gebeurtenis in de gemeente Roermond is naar uw
mening dé zwarte bladzijde van 2017?
60%

(n=155)

52%
50%
40%
30%

26%

20%

15%
7%

10%
0%

Geen

Gebeurtenis:

Ik heb geen voorkeur

Weet niet

Gebeurtenis:




























‘t parkje en 2de moskee.
Alle aandacht voor Jos van Reij
Alweer van Rey!!
Burgemeester Donders solliciteert naar een functie in Den Bosch
Dat de Gemeente niets wil doen met het idee om de N280 tussen Outlet en Centrum te
overkluizen met een mooi park
Dat er dit jaar geen kerstverlichting in de bomen hangt van Kloosterwandplein
Dat er doden zijn gevallen door schietpatij
Dat van Rey toch de man is van wat Roermond nu is
De gedragingen en uitlatingen van de l.v.r.
De kwestie van Rey
De maasbrug omdopen
De naam vd Maasbrug veranderen.
De naamsverandering van onze MAASBRUG
De nieuwe randweg
De politiek die het verkeerde voorbeeld geeft
De raadsvergadering waar de LVR zich uiterst onprofessioneel opstelde in het debat.
De vele ongelukken in de tunnel van de R.73
De verziekte houding in de gemeenteraad door de opstelling van de LVR
Dode bij een toertocht voor gehandicapten
Drukte op N280 bij outlet
Duitse feestdagen
Duitse zondagen
Eis 2 jaar Van Reij
Ernstig auto- ongeval door spookrijder op A73 afgelopen weekend.
Fatsoen in raad
Gedoe met van Rey
Gekrakeel gemeenteraad
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Gemeente raad
Gemeenteraadsvergadering met scheldende leden
Het "gedoe " in de gemeenteraad
Het gedrag van de Petersen in de vorige (raads)vergadering.
Het goed keuren van het bestemmingsplan Kalydos.
Het vaak dicht zijn van de tunnels op de A73
Jos v rey
Jos van rey
Jos van Rey Dré Peters
Lvr
LVR
LVR versus burgemeester.LVR stelletje onbeschaafde maffis
Mijn ongeluk op de Venloseweg. Iemand opende de deur van de auto om uit te stappen
zonder te kijken en ik ben ten val gekomen waardoor ik oa hersenletsel heb opgelopen en
nog steeds aan het revalideren ben...
Niet luisteren naar burgers.
Onderhoud groenvoorziening via westrom doorgeven aa
Ongeluk op A73 met spookrijder en 2 doden.
Ongelukken A 73
Optreden LVR
Parkeren in de binnenstad
Politiek
Populisme in de Roermondse raad
Proces Jos van Rey
Protesten tegen solar
Raadsvergadering waar LVR lid z'n boekje te buiten gaat
Raadsvergadering waarin LVR de burgemeester aanvalt
Raadsvergaderingen
Raadsvergaderingen met de LVR, Mn dhr Peters en dhr van Rey
Rechtzaak Jos van Rey
Scheldpartij in de raadsvergadering
Scheldpartij in raadsvergadering
Sexueel misbruik
Sluiting v&d
Sluiting van winkels (bv Xenos)
Solar
Spookrijder A73 met doden ten gevolge.
Spookrijder afgelopen zondag
Spookrijder in tunnel
Spookrijder op A 73
Spookrijder pool
Stop zetten van de gehandicaptentoeslag ,een ware ramp voor mij
Tot de ontdekking komen dat de gemeente weinig aandacht heeft voor de omgeving
Uitsluiten LVR
Van Reij affaire
Van rey (2x)
Van Rey
Vele inbraken en overvallen
Verhoudingen in gem raad
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Verkeersproblemen
Verwerpen voorstel verbonden stad en dat de n280 vol staat met Duitse dagen
Woningovervallen
Zaak van Rey, nog steeds zijn (negatieve) invloed voelbaar

Toelichting
Gebeurtenis: 



Dat men zoveel geld uitgeeft om de Maasbrug een andere naam te geven het
blijft toch de Maasbrug
De Maasbrug is de Maasbrug. Dat moet zo blijven....
Die man drukt met zijn gedrag nu en vroeger een negatieve stempel op deze
gemeenschap. Het leidt volgens mijn perceptie af van werkelijk nodige
innovatieve maatregelen en belangrijke zaken zoals daar bovenaanstaat de
bestrijding van de armoede in onze mooie stad.
Erg nalatig dat de politie geen bloedonderzoek heeft gedaan bij veroorzaker. Je
wilt toch in de puntjes onderzoeken hoe een dodelijk ongeval ontstaat? Of hoe
spookrijden mogelijk is?
Het niet serieus nemen van klachten afkomstig van bewoners. Zoals defecte
straatverlichting, vuil en afval, losliggende tegels en verkeer overig.
Het ronduit schofterige en respectloze gedrag van diverse LVR-leden.
Hoe is het mogelijk dat er niemand is die partijen bij elkaar kan brengen.
Jammer dat van Rey niet zelf de conclusie trekt om te vertrekken.
Maar ook het gedrag in de raadszaal. Ik hoop dat de gemeente Roermond blijft
hameren op respect.
LVR voorman doet er alles aan om zijn electoraat beschadigend te doen optreden
jegens andere raadsleden en het CDA en haar voorman in het bijzonder.
Het doel is duidelijk beschadigen en zo over de rug van 'n ander sfeer te scheppen
en stemmen te halen. Fatsoen is absoluut afwezig.
Politiek van de LVR alles op de man spelen



Het jaar is nog niet voorbij











Weet niet
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3 Stel u mag iemand nomineren als ‘Roermondenaar van het jaar’. Wie zou u
nomineren? (n=147)
Nominatie (47%):













































Bisschop Frans Wiertz (2x)
Bisschop Wierts
Burgemeester (2x)
Burgemeester Donders (2x)
De burgemeester (2x)
De burgemeester Rianne Donders van Leest
De burgemeester: Mevr.Donders
De buurtvereniging die zich heeft ingezet voor een prettigere Donderberg
De man die vuil opruipt van anderen
Dre peters
Dre Peters
Een mantelzorger
Frans Wiertz (bisschop)
Gerrit Pouwels
Henk Tegels
Ik ben niet zo van het nomineren, iedereen doet zijn ding.
J. van Rey
Jos v Rey -DRE PEETERS
Jos van reij
Jos van Reij (2x)
Jos van Rey (9x)
Kees spaapens
Korpschef politie Roermond
M.Smitmans
Marc Breugelmans
Marianne ASmitsmans
Marianne Smitsmans (3x)
Marieke van der Leijép
Mark breugelmans
Mevr. Smitsmans
Mgr. Wierts
Moedercentrum Maximina
Niemand (2x)
Niemand, iedereen is gelijk en doet goede dingen
Onze burgemeester !
Organisatie city swim
Organisator santa fete.
Resi Coumans (2x)
Rianne Donder
Rianne Donders
Richard Dohmen
Robert van Cruchten
Steffie Mooren
Ton Nelissen
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Victor Adams
Vind dit niet belangrijk, veel mensen doen hun best voor het een of ander
Werk van alle wijkraden
Wethouder Marianne Smitsmans
Wethouder Smitmans
Wethouder Smitsmans (2x)

Weet niet (53%)
Toelichting
Nominatie 














Weet niet



De wijze waarop zij stand houdt in het grote LVR onfatsoen
Er is een Indische man die in zo'n klein karretje rijd en overal en altijd vuil op ruimt.
De man kijkt altijd blij en heeft wel een pluim verdiend en een foto in de krant!
Ik geloof erin dat een stad vooruit komt door ondernemende mensen. Dat hoeft
niet per sé op economisch vlak te zijn, maar omdat Roermond dringend behoefte
heeft aan economische impulsen, kies ik nu toch voor een ondernemer die bijdraagt
aan de ontwikkeling van onze stad.
Ik vind haar een goede wethouder, hard werkend, veel gevoel voor de stad en haar
inwoners en bovendien ook nogal wat echt bereikt.!
Is niet te objectiveren en dus niet dien!
Kan mij niemand vooerstellen die iets voor de gewone roermondenaar heeft gedaan
Neemt op 9 december afscheid als bisschop van Roermond
Omdat ze ondanks alle tegenwerking ze het hele zooitjte bij elkaar houdt,
Probeert van een hobby van iemand anders een bedrijf te maken. Heeft daar al veel
doorzettingsvermogen voor laten zien.
Roermond is als twee handen op 1 buik met de samenwerking van burgers en
politie. Er heerst niet bizar veel criminaliteit naar mijn gevoel (ik voel me in elk geval
veilig) en ze creëren een sterke en persoonlijke band door middel van de social
media inzet van de politie. Dat waardeer ik en draagt bij aan een fijn
veiligheidsgevoel om te wonen in deze gemeente en ik vindt dat zo'n prestatie
beloond mag worden.
Super aktief en sociaal.
Zij is, of lijkt tenminste overtuigend de meest betrouwbare Roermondse politica.
Recht door zee!
Hoe vaker ze uitgedeeld worden. des te meer verliezen titels aan glans
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4 Wat zou u graag gerealiseerd zien in Roermond in 2018?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=148)
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Anders, namelijk:



























Aanpak verkeer Singels - einde 1 richting verkeer
Afschaffing koopzondag
Bestemming voor het oude V&D pand
Beter en netter geasfalteerde fietspaden, te starten met de Oranjelaan.
Betere doorstroming verkeer
Betere reiniging binnenstad icl tunnels.
Bushokje op Oranjelaan bij oranjestate
Busverbinding
Coffeeshops weg uit de binnenstad
De leegstand van de winkels is vreselijk
De lege winkels weer gevuld.
De stad meer gaat leven. Stad is vaak uitgestorven en bruist alleen in weekend. Verruim
winkeltijden vrij-zat-zon en probeer meer studenten aan te trekken.
De weg langs de roer weer open voor verkeer
Een betere verkeersdoorstroming
Een eerlijke gemeente raad
Een mooie MTB route in de omgeving.
Een prettig samenwerkende gemeenteraad
Een transferium buiten de stad voor bezoekers van het Outlet.
Erkade en willem II singel wordt eruggedraaid
Esso Maasbrug nieuwe locatie over de brug.
Fatsoenlijk onderhouden van wat we reeds hebben.
Fatsoenlijk parkeerbeleid, niet op zondag morgen om 08 of 23 uur maar door de week als de
helde straat vol staat
Geen bezuinigen op de jeugdzorg
Goedkoper parkeren
Handhaving tot de bestemmingsplannen en kwalitatief betere uitvoering openbare werken en
communicatie hierover
Heel veel fietspaden en voetbrug over de Roer Richterdal
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Het afschaffen nieuwe wet laden en lossen in de avond uren dit bezorgd bewoners van de
binnenstad veel overlast.
Het overdekte gedeelte tussen outlet en binnenstad , wat meer aankleden .... of een soort van
winkeltjes .....
Het Philips terrein veranderen in een park
Het uitbouwen van de Retail Academy
Het verdwijnen van de coffeeshops
Ik zou heel graag mijn schilderijen willen exposeren in leegstaande winkels etc. Nu exposeer ik in
de Bibliotheek in Reuver (voor de 3e keer)
Klassiek concert en het jaar afsluiten met een groot vuurwerk op oudjaar
Koffieshops uit de binnenstad en minder hondepoep op de stoep.
Lege winkelpanden weer gevuld met mindenstand
Maar dan wel goed bijgehouden worden,en meer bomen tegen de fijnstof.
Meer aankleding van het stationsplein zodat de binnenkomende reiziger zich direct thuis voelt en
dat straks ook weer uitdraagt in zijn woonomgeving
Meer controles op snelheid Heinsbergerweg en de N507
Meer duidelijkheid minder papierwinkel m.n. voor senioren
Meer financieele hulp
Meer goede fietspaden in en om Roermond.
Meer groen in binnenstad ,meer aandacht voor bewoners van de binnenstad
Meer handhaving / veiligheid
Meer kroegen
Meer Nederlands talige festivals
Meer onderhoud aan groen
Meer parkeerplaatsen in hartje stad, desnoods ondergronds (stationsplein, wilhelminaplein).
Meer politie zichtbaar op straat
Meer sociale woningbouw in levensbestendige sectoren
Metro's!
Minder afval in de parken op de Donderberg
Minder armoede
Minder leegstand in de binnenstad
Minder leegstand in de binnenstad... Aantrekkingskracht voor ondernemers
Minder leegstand winkels
Minder overlast van jongeren in de binnenstad na 22.00 uur
Minder regeltjes
Minder verkeershinder en drukte in de stad
Minder verkeersoverlast, m.n. Outlet center
N280
Onderhoud buitenwijken
Onderling respect m.n. in de gemeenteraad
Onkruid
Opknapbeurt van de Minderbroederssingel.
Opknappen van het Stationsplein
Opvang voor zwerfdieren.
Park Acros
Parkeren niet zo duuur
Parkeren op zondagen v.a. 13.00 uur en in de avonduren v.a. 19.00 uur vrij.
Roerkade weer 24/7 tweerichtingverkeer voor auto's.
Rommel (incl. Hondenpoep) opruimen
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Rotsooi opruimen van de straten, dus niet alleen het centrum
Snelle oplossing voor verkeer bij outlet
Snellere en betere communicatie tussen gemeente en bewoners
Sociale events voor jongeren (open inloop cafés)
Stadspark als verbinding outlet naar binnenstad
Stiller Maasniel en meer ambachtelijke winkels in de binnenstad trendy zaakjes
Tunnel tussen Outlet en binnenstad
Uitvoeren van de hoeveelheid visie's
Verbod op orgel muziek
Verdraagzaamheid
Voetgangersbrug van Arlo over haven naar Mijnheerkens
Wegstemmen LVR
Zorg voor veldbloemen op alle dijkjes en wegbermen.

Toelichting

















Alleen dan is Roermond echt groen bezig !
De drukte neemt alsmaar toe. We zijn langzaam maar zeker eens toe aan rust. Gewoon een
zondag dat er niks is. Geen koopzondag, festival of wat dan ook. En ook de bijhorende drukte en
vervuiling is niet gewenst.
Eindelijk starten met de N280
Het verenigingswerk/bioscoopbezoek/theater/restaurantbezoek etc. wordt
consumentvriendelijker.
Ik vind dat de buiten slecht tot zeer slecht onderhouden worden.hoog vonderen heeft een mooie
woon omgeving.als er snoei werkzaamheden worden gedaan is het net of het onbekwamen
werkers bezig zijn.ook de kinderspeel plaatsen liggen er slecht bij.
Ik vind het jammer dat in het centrum weinig mogelijkheden zijn om lekker te relaxen zoals een
open stadspark. Nu voel je daar niet echt veilig. Vb Maastricht heeft diverse groene plekken in de
stad en kijk naar de Maasboulevard in Venlo. Ik loop vaker naar het groen voor de Arlo flat maar
het ligt weer net er buiten.
Mijn wensen zijn: 1. jaarlijks terugkerend klassiek concert, in navolging van Venlo 2. Oudjaar
afsluiten met een groot vuurwerk in de binnenstad en het individueel vuurwerk verbieden
O De dichtstbijzijnde bushalte om vanuit Maasniel, Swalmen, Donderberg, Asenray etc. ( delen
van Roermond) is de halte op het bushaltestation. Van daar uit is het nog een lang stuk lopen
naar het Centrum. Speciaal voor oudere en moeilijk lopende mensen een praktische
onmogelijkheid Uitstappen op het busstation, Godsweerdersingel oversteken, het hele
stationsplein dwars oversteken, vervolgens de hele Hamstraat. Munsterplein. Denk o.m. bezoek
aan mogelijkheid bezoek aan Paradies. Menige oudere gaat er niet naar toe, (" omdat het te ver
lopen is vanaf het station") Is hier iets aan te doen ?
Ooit heb ik dit idee geventileerd en is de heer Van Rey hiermee aan de haal gegaan. Knap dat er
überhaupt iets mee is gedaan, maar helaas op een héél andere manier dan mijn oorspronkelijke
idee was. Het zou geweldig zijn voor onze stad als dit (anders) tot een succes gemaakt kan
worden.
Soms loop ook ik als man liever niet alleen over straat op latere uren op sommige plaatsen .
Verdraagzaamheid in de raad, dit moeten wij als volwassen mensen oplossen, wij slaan landelijk
een modder figuur en is niet in belang van de Stad.
Vrij onrealistisch snap ik natuurlijk, maarja, nog altijd een mooiere investering dan Yumble.
Zorgen dat alle wijken weer eens beter onkruidvrij gemaakt worden en niet alleen het centrum
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5 ‘2017 was voor Roermond een goed jaar’
(in hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Toelichting
Mee eens



Opening 2 e deel Outlet

Neutraal



Er zijn m.i. te weinig nieuwe impulsen gekomen in 2017. Daarnaast mis ik een
lange termijn visie over de ontwikkeling van Roermond.
Politiek nog geen schoon schip.
Wat ik me



Mee oneens





Zeer mee
oneens



Contacten met bezoekers van buiten Roermond en uit Duitsland spreken zeer
negatief over onze stad en mijn duitse vriendenkring mijden de stad steeds meer.
Te veel toeristen in de stad
Veel winkels hebben moeten sluiten
Er ligt altijd een nadruk op economie. Vergeten wordt de leefbaarheid van de
stad en haar inwoners.
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5.1 Kunt u toelichten waarom u het (zeer) eens bent met bovenstaande
stelling? (n=54)
Toelichting (63%):



































Beter kan altijd, maar het was voldoende.
Bijna elk weekend wat te doen in de stad en goed bezocht. Een bruisende stad
De stad blijft gezellig ongeacht de lege winkels
Drukke goed bezochte gezellige stad
Duitsers blijven hier hun geld uitgeven
Er spelen vele nieuwe initiatieven om de stad verder te ontwikkelen
Financieel
Financien op orde
Geen rampen
Gemeentelijke belastingen zijn niet / weinig verhoogd
Goede werkgelegenheid. weinig geweld/veilige stad
Het gaat goede met de werkgelegednheid en de leefbaarheid in de stad
Het is er iig niet slechter op geworden
Het is veilig in de stad, veel te doen en mooi versierd met de feestdagen.
Het lijkt economisch goed te gaan met Roermond
Ik denk toerisme ( outlet )
Meer uit de binnenstad halen met festivals
Mooie stad wat bruist
Nieuwe gerealiseerde plannen infrastructuur
Omdat er best veel leuke dingen gedaan/georganiseerd worden in Roermond
Omdat heel veel normaal is verlopen
Positief blijven denken.
Roermond doet z'n best om steeds iets nieuws neer te zetten en werkt mee aan nieuwe ideeën.
Roermond is andere Limburgse steden steeds een stap voor!
Roermond is socialer geworden
Roermond staat op de kaart.
Sluitende begroting. WMO en PW beter dan elders georganiseerd en betald.
Toename bezoekers retail en outlet
Veel gaat goed
Verlagingwerkloosheid
Voor mijn gevoel groeit het toerisme in Roermond en dat vind ik positief, de uitbreiding van het
DOC (banen)
Werkeloosheid
Zegt mijn gevoel
Zou hier te uitgebreid worden

Ik wil geen toelichting geven (35%)
Weet niet (2%)
Toelichting
Toelichting:



Alleen : waar blijft de versiering en verlichting op de stenen brug ??
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5.1 Kunt u toelichten waarom u het (zeer) oneens bent met bovenstaande
stelling? (n=18)
Let op! Laag aantal respondenten!

Toelichting (83%):
















Al de leegstande panden en het verdwijnen van winkels in de binnenstad
Bezuinigen op de jeugdzorg
De leegstand van panden omdat de grote winkelketens ergens anders meer omzet kunnen
maken door minder huur te betalen...
Er gebeurt niets in de binnenstad teveel leegstand
Er moet hulp voor de instandhouding van deze winkels komen
Er wordt niet geluisterd naar de burger
Geen beslissingen en daden m.b.t. relocatie coffeshops en leegstand winkel en kantoren.
alleen plannen, maar geen daden
Ja voor door het outlet
Nogmaals de armoe slaat toe
Politiek gerommel
Te veel gekibbel tijdens Raadsvergaderingen.
Te veel vriendjes politiek in de gemeenteraad
Teveel negatieve publiciteit
Zie extra toelichting punt 5
Zie vr 5

Ik wil geen toelichting geven (17%)
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