
  

 

Motie herinneringsbanken 
 
 
 
De raad van Roermond in vergadering bijeen op donderdag 22 februari 2018. 
 
 
Constaterende dat: 
1. Het mogelijk is om op publieke banken (metalen) plaatjes te bevestigen op de rugleuning waarin een 

naam of meerdere namen van mensen zijn gegraveerd, die door 
nabestaanden/vrienden/familieleden worden herdacht en geprezen. Voorbeelden hiervan zijn: 

 In liefdevolle herinnering aan…., 

 … blijft altijd in onze gedachten; 
2. deze zogenaamde ‘herinneringsbanken’ op diverse locaties in de wereld staan (bijvoorbeeld 

New York, Wenen en Brighton) langs paden, in parkjes en in de vrije natuur. Deze locaties zijn 
vaak plekken waar mensen tijdens hun leven graag waren en waar de nabestaanden vaak een 
herinnering aan hebben; 

3. deze herinneringsbanken mensen de kans geeft zelf, ter herinnering aan iemand of ter gelegenheid 
van een bijzondere gebeurtenis, een bank te plaatsen. Een persoonlijke manier om een speciale 
plek te creëren waar men in alle rust kunt herdenken, herinneren en genieten  

4. deze herinneringsbanken ook bij andere mensen soms een lach en een traan losmaakt. 
 
 
Van mening zijnde dat: 
a. het voor inwoners van Roermond mogelijk gemaakt moet worden om, tegen een bepaalde 

vergoeding, een dergelijk herinneringsbankje (evt. met boom) voor een bepaalde periode 
(bijvoorbeeld 10 jaar) te laten plaatsen en onderhouden;  

b. indien het verzoek om een herinneringsbankje een bestaand bankje betreft, het om adoptie, 
tegen een bepaalde vergoeding, van een bank gaat,  

c. er dan evt. een boom bij geplant kan worden; 
d. de herinneringsbanken enerzijds mensen een eigen plek geeft om een geliefde te herdenken en 

anderzijds een bijdrage kan leveren in de kosten van beheer, uitbreiding en onderhoud van 
standaard meubilair in de publieke ruimte. 
 

 
Verzoekt het College: 
het invoeren van een herinneringsbankje (evt. incl. boom) in de gemeente Roermond. 

 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad op donderdag 22 februari 2018.  
 
De griffier,                                                                                              De voorzitter, 
 
 
Ingediend door:  
Ger Julicher (DS),  


