
 
 
 

 

 
AAN 

de burgemeester en  

het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Roermond 

 

DOOR TUSSENKOMST VAN 

de griffier 

 

 

Roermond, 16 juli 2021 

 

 

Geacht college,  

 

Artikel 43-vragen over de gebruikmaking van het Rijksprogramma Impulsaanpak 

Winkelgebieden 

 

Op woensdag 7 juli jongstleden werden de contouren gepresenteerd van het 

Rijksprogramma Impulsaanpak Winkelgebieden. Dit betreft een programma van maar 

liefst € 100 miljoen van het ministerie van Economische Zaken (en Klimaat), met als 

doelstelling om winkelgebieden om te vormen tot toekomstbestendige gebieden met een 

stevige sociale en economische waarde.  

 

Collega Ernest Oele heeft tijdens de raadsvergadering van 8 juli jongstleden in zijn 

tweede termijn bij de behandeling van het RKC-onderzoek naar leegstandsbeleid hierop 

reeds uw aandacht gevestigd. Wethouder Waajen heeft in haar tweede termijn namens 

uw college hierop niet gereageerd.  

 

Overal in Nederland hebben (kern)winkelgebieden het zwaar, ook in Roermond, en dat 

terwijl we een karakteristieke binnenstad hebben, vol monumentale potentie. Steden die 

nú hun nek uitsteken in samenwerking met private partijen kunnen op steun van het 

kabinet rekenen, maar dan zal het college wel daadkracht en lef moeten tonen en goede 

projecten op de plank moeten hebben liggen. Want de lelijke eendjes in ons centrum 

kunnen we ook zo aanwijzen: neem bijvoorbeeld de voormalige V&D aan het 

Munsterplein, Godsweerdersingel 10 of kijk eens naar aanloopstraten die in de huidige 

oude vorm hun beste tijd hebben gehad. Mogelijk biedt deze regeling ook perspectieven 

voor een impulsaanpak van het centrum van Swalmen.  

 

Wanneer gebruik wordt gemaakt van het Rijksprogramma kan de onrendabele top van 

gebiedsgerichte projecten ge(co)financierd worden, maar dan zal uw college wel aan de 

bak moeten. Afhankelijk van de omvang van het gebiedsgerichte project, kan de 

gemeente Roermond aanspraak maken op een bedrag tussen de € 1 en 5 miljoen.  

 

Tegen deze achtergrond leggen wij u graag de volgende vragen voor:   

 

1. Is uw college op de hoogte van het bestaan van het in aanbouw zijnde 

Programma Impulsaanpak Winkelgebieden en de onderliggende voorlopige 

uitgangspunten van de subsidieregeling? 

2. Is uw college met de VVD van mening dat er, ondanks de financiële situatie van 

de gemeente, voldoende aanknopingspunten zijn in het Rijksprogramma om werk 

te maken van de verbetering van het centrum in Roermond en Swalmen?  



3. Was de gemeente Roermond op 13 juli jongstleden bestuurlijk dan wel ambtelijk 

aanwezig bij de informerende webinar van de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland inzake de Impulsaanpak Winkelgebieden? Zo nee, waarom niet? 

4. Heeft uw college concrete projecten voor Roermond en Swalmen op de plank 

liggen die, op basis van de voorlopige voorwaarden van het programma, in 

aanmerking komen voor (co)financiering? Zo nee, op welke wijze koerst uw 

college dan wèl op tijdige planvoorbereiding om aanspraak te kunnen maken op 

deze regeling en staat uw college in dit geval in nauw contact met marktpartijen 

die werk willen maken van centrumvernieuwing? En is uw college in dat geval niet 

van mening dergelijke planvoorbereidingen te allen tijde plaats dient te vinden, 

anticiperend op nieuwe kansen die voorbij komen? 

5. Op welke wijze is uw college op dit moment anderszins bezig met de 

herstructurering van de binnenstad en centrum Swalmen dan wel het op peil 

houden van het voorzieningenniveau in de binnenstad en centrum Swalmen en 

het verbeteren van de algehele uitstraling van het centrum in Roermond en 

Swalmen?   

6. Kan uw college tot slot inzichtelijk maken in hoeverre er bestuurlijk en ambtelijk 

een goed beeld is van alle fondsen op (Eu)regionaal, provinciaal, landelijk en 

Europees niveau? Met andere woorden: op welke wijze poogt uw college om, 

ondanks de moeilijke financiële context van de gemeente Roermond, 

ontwikkelingen in de stad mogelijk te blijven houden?  

 

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

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Vincent Zwijnenberg 

fractievoorzitter 
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