
 
 
 
 

Aan de griffier van de gemeente Roermond 
Postbus 900 
6040 AX Roermond 
 
 
Roermond, 10 oktober 2018 
 
 
Betreft: uitvoering werkzaamheden Groot Onderhoud Stationsbuurt en Groene Kruis. 
 
Geachte griffier, 
 
Hierbij ontvangt u vragen op basis van artikel 43 van RvO met het verzoek om deze door te 
leiden naar het College van Burgemeester en Wethouders. 
 
Groot onderhoud buurten Station en Groene Kruis te Swalmen. 
Hier is al lange tijd over gesproken, zelfs met de bewoners. Ook zijn er 
voorbereidingsavonden gehouden en planningen gemaakt. Op 2 maart 2016 is er een 
presentatie gehouden voor de bewoners van beide buurten: het zou een sobere maar 
doelmatige uitvoering worden. De voorbereidingen waren klaar, er zou spoedig gestart 
worden. 
 
Er zouden diverse voorbereidingswerkzaamheden worden uitgevoerd en de was planning als 
volgt: 

 
 
Zoals U kunt zien zou de gemeente in 2019 de laatste deelreparaties uitvoeren. 
 
Op een bijeenkomst dd 28 november 2017 is aan de bewoners gevraagd snel te reageren 
ivm de voortgang van het project. Zo is een verwachtingspatroon geschapen dat er 
voortgang in het project zat en op korte termijn gestart ging worden? Zie ook uw eigen 
rapportage (https://www.roermond.nl/go-swalmen) 
 
Deze verwachtingen zijn niet ingevuld, en de bewoners hebben tot op heden nog geen start 
in welk project dan ook, kunnen waarnemen. Wel wordt gezien, dat er een duidelijke 
achteruitgang is, en vele reparaties aan het wegdek worden uitgevoerd. Voorkomen moet 
worden dat er voortijdig een ‘lappendeken’ van herstelplekken ontstaat, terwijl het 
daadwerkelijke probleem (nog) niet wordt aangepakt.  
Is bovenstaande in het licht van: ‘geen rijbaan-breed vervangen, maar lokaal onderhoud’ 
zoals in de eerder gememoreerde presentatie wordt genoemd? 

https://www.roermond.nl/go-swalmen


NB: gezien het feit dat Lambertusstraat en Theresiastraat mogelijk éénrichting worden en 
parkeergelegenheid gaan bieden, is dit laatste, voor het gehele stationsgebied, wél nood-
zakelijk, lijkt ons. 
 
Onduidelijk is ook wanneer e.e.a. daadwerkelijk van start gaat. De bewoners vragen zich af 
of er überhaupt nog sprake is van een doorgang van het project? 
 
Vraag 1: Kunt u zich deze zorgen van de bewoners ook voorstellen?  
Vraag 2: Waarom is er tot op heden nog niet gestart met de werkzaamheden? 
Vraag 3: Op de site van de gemeente staat dat er gestart gaat worden in januari 2019. 
               Hoe reëel is dit tijdspad? 
Vraag 4: Wordt hierover nog naar de bewoners toe gecommuniceerd?  
               Wanneer en hoe? 
Vraag 5: Wanneer zijn de bewoners voor het laatst geïnformeerd? 
Vraag 6: Bent u van mening dat een verandering in de planning aan de bewoners van 
               de wijken had moeten worden medegedeeld?  
               Zeker wanneer U zoals in de projectbrief 
(https://www.roermond.nl/organisatie/RU/VR/images/swalmen/160621%20ca160019_go
%20swalmen_projectbrief-def.pdf) suggereert, burgerinitiatief op prijs stelt? 
 
 
In de raad van Roermond wordt veel gesproken over een dynamische stad, er is veel 
aandacht voor de binnenstad, hier is natuurlijk niets mis mee. 
Maar begrijpt u dan ook, dat er in de KERNEN, met deze manier van aanpak, de burgers 
zich hier en nu, niet serieus genomen voelen? 
 
  
 
Graag zien we uw antwoorden tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ger Julicher 
Jos Tobben   
Angela Sanders  
Namens Demokraten Swalmen  
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