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AAN 
de voorzitter van de Commissie Ruimte 
van de gemeente Roermond 

 
 

DOOR TUSSENKOMST VAN 
de commissiegriffier 
 

 
Roermond, 14 november 2019 

 
 

Geachte voorzitter, 
 
Agenda Commissie Ruimte van 4 december 2019  

 
Op grond van artikel 12, zesde lid, van de Verordening op de raadscommissies 

kan op verzoek van een commissielid een onderwerp aan de concept-agenda 
worden toegevoegd. Vereiste hiervoor is dat het verzoek gemotiveerd moet zijn 
en betrekking moet hebben op een actuele ontwikkeling binnen het werkgebied 

van de commissie. 
 

De VVD-fractie is ter ore gekomen dat de opstaleigenaar van Café Beugelbaan 
Braam bij brief van 12 juli 2019 de huurovereenkomst met Lindeboom 
Bierbrouwerij B.V. tegen 30 september 2020 heeft opgezegd. De 

eigenaar/verhuurder wenst de opstal van Café Beugelbaan Braam (evenals 
omliggende panden) in haar geheel te slopen. De bedoeling is op deze locatie en 

in de directe omgeving woningen te realiseren, althans gebouwen van totaal 
andere aard en inrichting. De eigenaar/verhuurder geeft verder aan dat deze 
plannen al zeer concreet zijn. Tot op heden ontbreekt het hierover aan informatie 

bij de Commissie Ruimte. De veronderstelling lijkt gerechtvaardigd dat de 
opstaleigenaar en de gemeente al (enige tijd) met elkaar in overleg zijn over 

deze plannen.  
 
Bij diverse gelegenheden is door het college toegezegd Stichting Ruimte, 

Stichting Burgerparticipatie Roermond, Stichting Braam moet Blijven, Lindeboom 
Bierbrouwerij B.V. en de omwonenden op de hoogte te houden. Tot op heden 

heeft het college haar toezegging niet nagekomen en verkeren alle betrokkenen 
in het ongewisse.   
 

Stichting Ruimte heeft bij brief van 18 oktober 2017 al haar zorgen over de 
onzekere toekomst van Dr. Leurszijstraat 20 uitgesproken en gepleit om Café 

annex Beugelbaan Braam aan te merken als gemeentelijk monument vanwege 
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haar bijzondere ligging op de steilrand van de Roer, uit cultuurhistorisch oogpunt 

(waaronder uniek ensemble met de naastgelegen en geschakelde woningen die 
reeds als gemeentelijk monument zijn aangewezen) en vanwege haar 

buurtoverstijgende brede maatschappelijke functie. De VVD-fractie vraagt zich af 
of het college inmiddels de cultuurhistorische analyse en waardestelling van het 
pand en haar onmiddellijke omgeving heeft gemaakt om hierover een afgewogen 

oordeel te kunnen treffen.   
 

Tegen deze achtergrond verzoek ik u de planologische ontwikkeling(en) 
rond(om) Café Beugelbaan Braam en haar directe omgeving toe te voegen aan 
de voorlopige agenda van de Commissie Ruimte van 4 december 2019 en het 

college van burgemeester en wethouders in de gelegenheid te stellen eventuele 
relevante stukken hiervoor aan te reiken of ter inzage te leggen.  

 
De VVD-fractie ziet uw reactie met bijzondere interesse tegemoet. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

 
Vincent Zwijnenberg 

Fractievoorzitter 
 
VVD-fractie | Gemeente Roermond  
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