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Motie Wijk- en Kernenbeleid

¿--- _

Unaniem aangenomen
(31 - o)

De raad van de gemeente Roermond, in vergadering bijeen op 7 november 2Ot9, ---- ,.--, I
Overwegende dat:
t. De gemeente Roermond in de afgelopen jaren veel tijd en middelen heeft besteed aan projecten in- en

rondom- de (historische) binnenstad van Roermond.

2. De gemeente Roermond meer is dan enkel de (historische) binnenstad: onze wijken en kernen vormen

samen het fundament voor een florerende en goed leefbare gemeente. Ook onze wijken en kernen maken

Roermond KERNgezond.

3. De gemeente Roermond op basis van Wijkontwikkelingsplannen flink geïnvesteerd heeft in kwetsbare wijken

waaronder het Roermondse Veld, de Kemp en de Donderberg en dat dat beleid en investeringen in die

wijken hun vruchten hebben afgeworpen;

4. De ontwikkeling van deze wijken zich in afrondende fasen bevindt en dat daardoor mogelijkheden ontstaan

om de focus (ook) op andere wijken en kernen te leggen.

Constaterende dat:
L. Onder andere de wijken Tegelarijveld, Hoogvonderen en de kernen Asenray, Asselt, Boukoul, Leeuwen en

Swalmen in toenemende mate kampen met een teruglopend aanbod in voorzieningen;

2. Deze wijken en kernen daarnaast te maken hebben met problemen in de sociale structuur en demografische

ontwikkelingen;
3. Deze wijken en kernen de aandacht verdienen om de leefbaarheid, sociale structuur en economische

gesteldheid in de wijken in de toekomst te behouden en te versterken;

4. Het daarnaast belangrijk is om het voorzieningenaanbod op peil te houden;

5. Een proactieve houding kan voorkomen dat deze wijken en kernen afglijden op sociaal, economisch en

fysiek gebied en daardoor in een negatieve spiraal terechtkomen;

6. Behoud van de leefbaarheid in wijken en kernen in positieve zin uitstraalt op de directe omgeving.

Verzoekt het College van B&W:

L. Te onderzoeken hoe de leefbaarheid, de economische gesteldheid en de sociale structuur in het

Tegelarijveld, Hoogvonderen, Asenray, Asselt, Boukoul, Leeuwen en Swalmen behouden kunnen blijven en

verbeterd kunnen worden en hoe het voorzieningenaanbod op peil kan blijven;

2. voor deze wijken en kernen een Wijk- en Kernenbeleid op te stellen, op basis waarvan een wijkplan of
wijkontwikkelingsplan wordt gemaakt;

3. Hierbij gebruik te maken van bestaande beleidskaders en tevens in beeld te brengen wat de kosten van het

opstellen van een Wijk- en Kernenbeleid bedraagt;

4. Bewoners, ondernemers, dorps- en wijkraden een belangrijke rol te geven bij dit onderzoek. Dit om de

behoefte van deze participanten te bepalen waardoor de leefbaarheid, economische gesteldheid en sociale

structuur binnen onze wijken en kernen versterkt kan worden;

5. De gemeenteraad actief mee te nemen in het onderzoekproces en hiervoor uiterlijk in de laatste

commissievergaderingen vóór de behandeling van de kadernota 2O2L definitieve terugkoppeling te
verzorgen aan de commissies Burgers & Samenleving en Ruimte. Dit zodat vanaf 2O2L tot uitvoering

overgegaan kan worden.

Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering op 7 november 2019,

De griffier, De voorzitter,

lngediend door Marij Cox (CDA), Wim Kemp (CDA), Marc Breugelmans (CDA), Ger Julicher DS), Angela Sanders

(DS) , Jos Tobben (DS), Dirk Franssen (LVR), Lieke van Hal (LVR), Ben Peters (LVR), Dré Peters (LVR), Anouk

Dolmans (GL), Jos de Kunder (GL), Vincent Zwijnenberg (VVD), Wilbert Dekker (D66), Gerard Nizet (SP)

CDA D66
Il.oernrnul


