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onze vlag dekt de lading niet
onlangs hebben wij de ge-
meente Roermond aan de deur 
gehad. Aanleiding voor dit 
bezoek was een discussie met 
de gemeente over onze buiten-
reclame. onze banier, een keu-
rige langgerekte vlag met onze 
naam er op, zou letterlijk 20 
cm te hoog hangen volgens de 
gemeente. consequentie was 
dat een hoogwerker gehuurd 
zou moeten worden om de be-
treffende vlag lager te hangen. 
vervelend, maar erger was 
dat deze vlag in dat geval zou 
komen te hangen over de klas-
sieke, horizontale  ornamenten 
van ons pand. Dat zou werkelijk geen gezicht zijn. 
na protest was de gemeente bereid om nog eens de 
situatie ter plaatse te bekijken. De gemeente is op 
onze uitnodiging met een architect komen kijken 
en de architect gaf ons gelukkig volledig gelijk: de 
(bescheiden) vlag hangt (exact) goed. De gemeente 
heeft vervolgens haar beslissing tot verwijdering 
van deze vlag ingetrokken. netjes.

De gemeente Roermond maakt zich kennelijk druk 
om ontsierende buitenreclame, maar heeft helaas 
vele kilo’s boter op haar hoofd. Langs de hoofd-
wegen en zelfs op menig rotonde wordt door de 
gemeente kennelijk reclame toegestaan. Menig 
lantaarnpaal wordt ontsierd met goedkoop aan-
doende sandwichborden. Zelfs de Roerkade, toch 
het paradepaardje van de gemeente wordt niet 
ontzien. 

De vraag is of de gemeente Roermond niet meer 
zaken heeft waar zij zich oprecht druk over kan 
maken. In de weekenden ontstaan er nog steeds 
files naar de stad toe. Het enorme succes van het 
outletcentrum kan niet verhullen dat de binnenstad 
van Roermond soms erg rustig is, restaurants on-
voldoende profiteren van het winkelend publiek 
van het outlet en ook op diverse plekken in de stad 

de nodige leegstand is te con-
stateren, dit tot frustratie van 
andere ondernemers. 

Hoewel verschillende stichtin-
gen zich inzetten voor behoud 
van waardevol historisch erf-
goed in de gemeente, komen 
mooie gebouwen onvoldoende 
tot hun recht of worden ont-
sierd door (echt) foeilelijke 
puien. Kijkt u voor de verande-
ring eens naar de bovengelegen 
verdiepingen van de monu-
mentale woningen in de bin-
nenstad en u krijgt een indruk 
hoe het ooit was. Sommige 

panden dreigen in geval van bioscoop Royal zelfs 
geheel te verdwijnen. 

Kortom: wij juichen toe indien de gemeente als 
hoeder van het historisch erfgoed soms streng 
optreedt. De vraag is echter of de gemeente  haar 
hand niet in eigen boezem moet steken. 

Deze maand heeft de gemeente Leidschendam-
voorburg ondernemers subsidie in het vooruit-
zicht gesteld voor het verwijderen van ontsierende 
buitenreclame. Die gemeente wil juist het stads- en 
dorpsgezicht beschermen om daarmee de ge-
meente aantrekkelijker te maken voor het publiek. 
De gemeente Roermond moet naar mijn oordeel 
een stap verder gaan. Zij zou er verstandig aan 
doen om meer ondersteuning te bieden aan hen, 
die hun (winkel)pand aantrekkelijk maken voor 
het winkelend publiek in de lijn met het historisch 
erfgoed in de binnenstad van Roermond. Roer-
mond wordt dan nog aantrekkelijker voor de be-
woners en haar bezoekers.

Wij steken dan de vlag uit. Uiteraard niet te hoog 
dit maal.

Mr. David Donkers


