Welkom in Roermond?
Roermond geniet nog na
van de perfect verlopen
viering van het nationale Sinterklaasfeest. Dat
smaakt naar meer.

het zijn dit soort initiatiefrijke ondernemers die de
stad nodig heeft in haar
ambitie om Roermond op
de kaart te zetten.

Een stad als Roermond zal
zich steeds meer moeten
profileren als een stad met
mogelijkheden en waar
veel kan en mag.
Maatregelen die gericht
zijn op een schoner en
veiliger Roermond zullen
doorgaans op bijval kunnen rekenen. Dit verandert op moment dat regels
en verboden niet passen
bij een stad of te veel ingrijpen in de verhouding tussen overheid en
burgers en ondernemers.

Een gemiste kans van de
gemeente Roermond.

Het zal u niet ontgaan zijn dat onze “buurman”, hotel Dux flink had uitgepakt en haarzelf als een geweldig, prachtig cadeau had
gepresenteerd aan Sinterklaas, de stad Roermond en heel Nederland. Ondernemer Victor
Adams had ook zijn dakterras ter beschikking
gesteld aan de crew van NPS, zodat hij in
meerdere opzichten had bijgedragen aan het
succes van het Sinterklaasfeest. Verwacht zou
worden dat Hotel Dux louter complimenten
zou krijgen voor deze bijdragen aan het Sinterklaasfeest. Niets is minder waar. U heeft allen
kunnen lezen dat Hotel Dux door de gemeente
gedwongen is om de naam van haar hotel op
het aangebrachte cadeaulint af te plakken. Er
zou sprake zijn van ongewenste reclame. Hotel
Dux heeft noodgedwongen haar naam moeten
afplakken en gewijzigd in de slogan “Welkom
in Roermond”(…).

Helaas blijft het daar niet
bij.
U heeft ook eerder kunnen
lezen dat Hans van Bergen, de officiële stadsdichter van Roermond, wordt
bedankt voor bewezen
diensten. Als stadsdichter
schrijft hij jaarlijks diverse
stadsgedichten die ingaan op actualiteit en
politiek in Roermond. Hij zorgt bij raadsvergaderingen voor een poëtische en kritische
inleiding. Niet alleen geeft dat een gemeente
kleur, maar het is ook zeker in Roermond niet
verkeerd als een persoon vanuit een andere
invalshoek de gemeente Roermond en haar
inwoners een (lach)spiegel voorhoudt. Helaas
bleek een bedrag van 3.000 euro niet langer
beschikbaar voor deze stadsdichter. Ook dat is
een gemiste kans.
In tijden dat er bezuinigd moet worden, moeten helaas soms prioriteiten gesteld worden. Ik
realiseer mij dat het vanaf de zijlijn betrekkelijk
makkelijk is om op gemaakte keuzes kritiek te
hebben. Maar toch…
Als Roermond zich evenwel wil blijven presenteren als een kleurrijke stad, dan is daarvoor
onvoldoende dat de stad wordt opgesierd met
kerstverlichting of bloemstukken: zij zal dan
haar kleurrijke figuren moeten koesteren.
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Nogal krampachtig als je het mij vraagt. Naar
mijn mening schiet de gemeente daar te kort;
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