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Roermond, 27-06-2014 
 

 
De Roermondse stichting Ruimte wil naar aanleiding van het ontwerp POL 2014 u een aantal 

kanttekeningen en opmerkingen doen toekomen bij enkele in deze provinciale nota gestelde principes 

en voornemens. 
 

Roermond is de enige stad van de drie Maassteden die het zonder hoger beroepsonderwijs en zonder 
provinciaal museum moet stellen. Ook is Midden-Limburg de enige regio van de drie Limburgse regio's 

zonder een campus. Het zou een geweldige kwaliteitsimpuls zijn voor de stad Roermond en de regio 
Midden-Limburg als deze versterkende functies er wél kwamen. 

 

HBO kansen liggen er wellicht in opleidingen die goed aansluiten bij bestaand voortgezet 
beroepsonderwijs in Roermond. In het kader van de herwaardering van ambachten en  het tekort in 

de technische sector is er grote behoefte aan een verhoging van vakkennis en vergroting van 
vakbekwaamheid op allerlei gebied. Denk bijvoorbeeld aan restauratie-technieken in de bouw maar 

ook aan nieuwe ontwikkelingen in de dienstverlenende sector en non-profit sector).  

 
Roermond is vanouds een stad van ateliers voor zowel kunstenaars als ambachtslieden.  Dat het 

stedelijk museum getransformeerd is tot Cuijpershuis past in de ambitie van de stad om zich als 
atelierstad te profileren. Het is een museum dat vanwege de nationale  en zelfs internationale  

betekenis van de naamgever eigenlijk  de status van een Rijksmuseum verdient. De provincie zou dit 

museum als vierde museum moeten honoreren met een provinciale status (naast het Continium in 
Kerkrade,  het Bonnefanten in Maastricht en het Limburgs museum in Venlo). 

 
Een vierde campus (naast de Chemelotcampus in Sittard, de Healthcampus in Maastricht en de 

Greenport campus in Venlo) zou zich bezig dienen te houden met innovatieve ontwikkelingen in de 
maakindustrie in diverse sectoren maar ook bijvoorbeeld op het gebied van dienstverlening/ openbaar 

bestuur en 'leisure & retail'. Ook hier zijn voldoende aanknopingspunten te vinden bij de reeds 

aanwezige industriële activiteiten in de regio. 
 

De stichting Ruimte hoopt dat de zegeningen van provinciaal beleid op museaal en campus gebied 
eindelijk ook landen in Roermond en Midden Limburg. En dat de provincie op hoger onderwijsgebied 

haar invloed aanwendt ten faveure van Roermond, vanouds  een onderwijsstad. 

 
 

 
Tenslotte nog drie punten die ons inziens uw aandacht verdienen: 
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 Op het gebied van de ruimtelijke ordening willen we u wijzen op een ontwikkeling in het 

Maasdal die schadelijk is voor de landschappelijke schoonheid langs de boorden van de Maas: 
appartementenbouw van vier verdiepingen en hoger. Inmiddels al gesignaleerd in Mook, 

Arcen, Linne en Urmond. Wij zijn van mening dat deze stedelijke hoogbouw niet thuishoort 

langs de Maas in landelijk gebied. Beperking van deze bouw  tot de nabijheid van de 
bestaande stadscentra van de drie Maassteden heeft onze voorkeur. 

 

 Diverse passages in de Pol nota wijzen er op dat u middels dynamisch voorraadbeheer 

kwaliteitsimpulsen wil geven aan bestaande voorraden van industrieterreinen en 
woningvoorraden. En dat het uw voorkeur heeft om nieuwe stedelijke ontwikkelingen een plek 

te geven binnen het gebouwd gebied. Daarom willen we u hier wijzen op plannen om tussen 
Melick en Roermond een grote nieuwbouwwijk (Kaleidos) te realiseren in landschappelijk 

waardevol landbouwgebied. Ons inziens een onnodige uitbreiding van het bebouwd gebied 

van de stad. 
 

 

             
     –    Het provinciaal depôt voor bodem vondsten in het Centre Ceramique te Maastricht is overvol   

 volgens persberichten. Een nieuwe geschiktere locatie voor deze provinciale voorziening is 
 dunkt ons Roermond. Centraal gelegen in de provincie en daardoor beter bereikbaar. Aan 

 representatieve grote gebouwen in de monumentale binnenstad of bedrijfsgebouwen op 

 industrieterreinen is in Midden-Limburg geen gebrek. Welkom! 
 

 
Gaarne tot toelichting van het hierboven gestelde bereid, 

verblijf ik hoogachtend 
met vriendelijke groet, 

 

 
 

 
 

 

 
Dennis Janssen 

namens de stichting Ruimte 
 


