Sympathiek protest
U heeft het vast wel
opgemerkt. De Roerkade is sinds kort opgefleurd.
Aan de hekken bij de
kademuren en aan de
Steenen Brug hangt
een aantal bloembakken. Vanuit ons kantoor aan de Roerkade
8 kijken we nu uit op
een zee van bloemen.
Op het eerste gezicht
een welkome afwisseling op de betonmolens en hijskranen die diezelfde Roerkade
ontsieren vanwege de vele bouwactiviteiten die
er plaatsvinden.
De meningen over de bloemenpracht zijn verdeeld. Tsja, iets Oostenrijks heeft het wel en daar
kan ik er ook best van genieten. Maar in Roermond?
De bloembakken op de Roerkade hebben hier en
daar inmiddels wel voor de nodige ophef gezorgd. Zo hekelt de Stichting Ruimte, luis in de
pels van de gemeente en waakhond van het historisch erfgoed van Roermond, de nieuwe stadsversiering. De voorzitter heeft laten weten dat de
Steenen Brug al mooi genoeg is van zichzelf en
geen versiering nodig heeft.
Ik kan niet anders dan bekennen dat ik zijn mening deel. De Steenen brug is echt een stukje ‘typisch Roermond’. De brug mag naar mijn smaak
best (letterlijk) meer in de schijnwerpers staan,
maar bloemen zijn daarvoor niet nodig en dragen zelfs op geen enkele manier bij tot een fraaiere uitstraling. Een aantal ondernemers op
‘onze‘ Roerkade noemt de bloembakken een
aanfluiting. Dat laatste is mede ingegeven door
de onvrede die er bestaat over de BIZ - een fonds
dat gevoed wordt door de aan ondernemers verplicht opgelegde jaarlijkse bijdrage. Met die bijdragen wordt onder meer meebetaald aan de
groenvoorziening. Het groenonderhoud is tot op
zekere hoogte een taak van de gemeente. Als het
basisniveau van (bijvoorbeeld) de groenvoorziening echter wordt overstegen, wordt de rekening
via de BIZ bij de ondernemers neergelegd.
De ondernemers aan de Roerkade worden op
een bloemetje getrakteerd waar ze niet om hebben gevraagd, wat ze niet mooi vinden en dat ze

ook nog zelf moeten
betalen. De Stichting
Ruimte staat in ‘flowergate’ dus zeker niet alleen.
De Stichting Ruimte
heeft vaker van zich
laten horen in de discussies over de bouwwerken aan de Roerkade. Net als een advocaat was de pen
haar wapen.
Zij maakte zich terecht
druk om de breuk met de karakteristieke uitstraling van de Roerkade en daarmee op het aanzicht
van Roermond, gelet op de hoogte van de voorgenomen en inmiddels aangevangen bebouwing. Helaas vond de Stichting in de juridische
procedures geen gehoor.
De Stichting heeft mijn sympathie en sinds vandaag ook mijn steun. Ik ben onmiddellijk donateur geworden toen ik vernam en aanschouwde
op welke wijze zij aandacht vroeg voor de
vers(t)ierde Steenen Brug. Mede uit protest
plaatse zij een aantal kabouters, wat mij betreft
het toonbeeld van een sportief en ludiek protest
– naar het voorbeeld van de destijds roemruchte
en sympathieke Amsterdamse Kabouterbeweging.
Op de foto bij deze column, genomen op de Steenen Brug met op de achtergrond Dronkers &
Dronkers advocaten aan de Roerkade 8, ziet u
onze nieuwe overbuurman. Een kleine daad van
verzet, maar niet zonder resultaat. De media
schonk aandacht aan de actie en daarmee werd
het doel bereikt.
De beroemdste kabouter is natuurlijk de naamgenoot van mijn broer, David de boskabouter.
Hij was een zeer wijs rechter. Ook advocaten
vechten soms een moeizame strijd. Maar niet zelden wordt een juridische strijd ten voordele beslecht, als we in staat zijn een glimlach te toveren
op het gezicht van de rechter. Telkens als dat
weer eens lukt, zal ik voortaan denken aan de kabouters van de Steenen Brug.
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