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PRIJSVRAAG Inwoners kunnen ideeën aandragen voor ‘verbeterplekken’ in de binnenstad van Roermond

Winkelcentrum maken in de spoortunnel..?
Het Wilhelminaplein, de
Veldstraat, de oude spoortunnel, de parkeergarage bij
De Oranjerie. Plekken in
Roermond waar wel wat
aan te verbeteren valt. Drie
jonge architecten uit Roermond doen een oproep.
door Frank Clevers

I

n de Veldstraat, het uitgaansgebied van weleer, is het opvallend rustig. Eigenlijk kent de
straat nu een identiteitscrisis.
Er liggen percelen braak en het is
geen winkelstraat en ook geen
woonstraat. Wat willen we er mee?
Moet het die bruisende plek van
vroeger worden of een woongebied? Of misschien wel iets heel anders? Alexander Augustus, Eric
Brugman en Peter Kortekaas, zelfstandig gevestigde architecten in
Roermond, alledrie dertigers, dagen iedereen uit om ideeën aan te
dragen. Ze hebben een architectuurplatform opgericht dat het maatschappelijk debat over de stad wil
stimuleren, genaamd Stadslab Roermond, een ‘laboratorium voor ideeën’. Enerzijds omdat ze de architectuur onder de aandacht willen
brengen bij de inwoners, anderzijds vanwege de betrokkenheid
die ze bij hun stad voelen. Hun eerste activiteit is het uitschrijven van
een prijsvraag in samenwerking
met het Cuypershuis, het museum
over de grote architect Pierre Cuy-

De vier locaties in Roermond waarvoor iedereen ideeën kan aandragen (met de klok mee): het Wilhelminaplein, de Veldstraat, de oude spoortunnel en de
parkeergarage achter de Oranjerie.
foto’s Franco Gori
pers. Ze vragen ieder die de stad
een warm hart toedraagt, bijzondere ideeën aan te dragen voor vier
bekende aandachtsgebieden in de
binnenstad: de Veldstraat, het Wilhelminaplein, de spoortunnel en
de parkeergarage achter De Oranje-

rie. Inzenden kan tot 3 juni, waarna alle ideeën door een onafhankelijke jury worden beoordeeld. De
bekendmaking van de winnaar is
op 22 juni, op de Dag van de Architectuur. Is het niet moeilijk voor
mensen om een idee te bedenken?

Augustus: „Men hoeft geen uitgewerkt plan in te dienen, maar de
fantasie laten werken. Alle leuke
ideeën zijn welkom, al is het bijvoorbeeld zoiets geks als van de
spoortunnel een winkelcentrum
maken.”

De drie architecten zijn van plan
om het winnend idee uit te werken en aan te bieden aan het gemeentebestuur.
Informatie over de prijsvraag:
www.stadslabroermond.nl

