Steen des Aanstoots
Prullenbakken die uitpuilen, graffiti op muren, onkruid dat het straatbeeld ontsiert,
losliggende stoeptegels, kapotte straatverlichting, en ga zo nog maar even door. Het zijn
voor inwoners van Roermond ergernissen, ook wel stenen des Aanstoots.

1. Wat vindt u in Roermond een Steen des Aanstoots?

















-graffiti op muren.
- losliggende tegels. Ben zelf daardoor al eens met
breuk in het ziekenhuis beland
*Als je per fiets door de gemeente rijdt, zie je zovéééél afval in de berm.
Glas bijv. nu in de stationstunnel wat weken blijft liggen. Op de schoolroutes> veel afval. Etc.
* Er zijn fietspaden waar één-richting op gereden mag worden. Er zijn ook 2-richtings fietspaden.
Dit is zeer onduidelijk. Nu wordt geregeld op veel fietspaden in 2 richtingen gereden, waar 1
richting maar mag, met vervelende gevaarlijke situaties.
*de fiets- en voetgangersoversteek van station (over de Godsweerdersingel) naar de overkant
(de terrassen) en visa versa is chaotisch; fietsers en voetgangers moeten zich kriskrassend naar
de overkant verplaatsen. Idee: het picto van een fiets en een voetganger op de wegen plaatsen?
1. Voor fietsers de overgangen tussen fietspaden en [kruisende] wegen: een en al hobbels.
2. Het éénrichtingsverkeer op de singels. Veel te veel omrijden, dus zéér slecht voor het milieu.
3. Hangende overlast veroorzakende jongeren die vaak ook nog eens drugs verhandelen:
- parkeerterrein voor Concordia
- parkeerterrein naast tankstation N280/Arlo, vlak bij de brugdoorgang
- bij de Rooi Brök
- speeltuintje om de hoek bij het Witte Kerkje
Aan het feit dat ik als inwoner van de stad geregeld uit moet wijken naar andere gebieden omdat
er geen parkeerplek ter beschikking is, terwijl wij er wel voor moeten betalen
dat is voor mij een hele grote ergernis
Afval langs de afvalbakken
Alles wat bij steen des aanstoots omschreven staat
Klopt als een bus;
Met als toevoeging het bestrijden van de gladheid
In de binnenstad voorbeeld ( KLOOSTERWANDPLEIN ).
Als bewoner onberijkbaarheid binnenstad, hopeloos parkeren. Onberijkbaarheid promenade
gebied in de avonduren!!!!!
Als de straatverlichting het opeens niet meer doet. Gelukkig is dit na enkele uren opgelost
Als stadgids erger ik me vaak aan het feit dat ik deelnemers aan een rondleiding door onze mooie
stad regelmatig moet waarschuwen voor hondenpoep op drukke straten in de binnenstad. Dat is
echt geen uitlaatgebied.
Anonimiteit van winkelend publiek: geen bomen in of groen in de winkelstraat. Geen Community
mrt de buren
Automobilisten die parkeren zonder te betalen.
het belangrijkste: ER IS VEEL TE WEINIG HANDHAVING !!!
Blik ,plastic en papier op straat
Dat alle groenvoorziening verdwijnt en er komt gazon voor terug dat is goedkoper een alternatief
en nog goedkoper is beton.
Ik zou niet weten waar een vogel kan broeden of waar een mooi aangelegd bloemrijk plantsoen
is te vinden in een woonwijk in Roermond.
Verder zijn er veel slechte trottoirs met opstekende en scheef en dwars liggende tegels.
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Dat bewoners na oudjaar de resten van het vuurwerk NIET zelf opruimen. Het is een kleine
moeite om met een bezem de resten bij elkaar te vegen en in de vuilnisbak te deponeren.
Dat de aandacht vooral uitgaat naar de binnenstad en het Outlet Centre. Weinig naar de dorpen
die bij Roermond horen. En aan wat hierboven als voorbeelden genoemd wordt.
Dat de auto's op de Roerkade te hard rijden. Voorkeur i.p.v. 50 km p.u naar 30 km p.u., ook op de
Minderbroederssingel
Dat de gemeente beter moet kijken naar uitpuilende vuilnisbakken
De afval die gedumpt wordt in de brandgangen van mgr.evertstraat en vondelstr.daar wordt
niets aangedaan.
De hondenpoep in de Begijnhofstraat en omgeving, en de
eeuwige vuilniszakken/ rotsooi op de hoek Leliestraat, bij
de Gemeente beiden reeds lang bekend
De junks op de Zwartbroekstraat
De kruising Wilhelminasingel met de Godsweerdersingel (outlet)
De liften bij de onderdoorgang van de snelweg.
Zijn vies en stikken vaak.
De niet afgebouwde muur aan de Heidebaan
De nonchalance hoe sommigen met hun afval omgaan, deelnemen in het verkeer, zich zonder
gene vooraan plaatsen zonder aantoonbare reden etc.
De ring
De rommel die naast de vuilnisbakken wordt gegooid, er moet een flinke straf op volgen en ook
de rommel bij de glasbakken
De slechte bestrating hier en daar.
Het fietspad langs de Oranjelaan is onlangs weer 'opgelapt', maar waarom dan het ene gaatje
wel opgevuld wordt en het andere niet? Het is nu een soort lappendeken. Ook de fietsstrook op
de Donderbergweg is bar slecht.
En straks in het groeiseizoen het onkruid inderdaad.
De stoplichten bij de voetgangers fietsers overgangen tbv de voergangers fietsers. Mn ophet
stationsplein en bij hetCuypersmuseum. Je moet vaak lang wachten. Auto's mogen 2x door.
Nodigd uit tot illegaal oversteken. Dit is gevaarlijk!!!
De vele hondenpoep op de stoep, ontsierend onkruid, de vele rotzooi zoals lege flesjes, plastic,
papier wat overal rondslingert, de afstelling van de verkeerslichten voor fietsers en voetgangers,
het niet optreden tegen verkeersovertreders.
De vele kinderkopjes waar je moeilijk over kunt lopen en waardoor het vaak glad kan zijn.
De verkeerssituatie in het weekend + feestdagen.
En het ernstige vermoeden dat de (hoewel dure) plannen voor de N280 alleen winst zullen
opleveren voor doorgaand verkeeer en NIET voor bewoners en bezoekers van Roermond.
De verloedering van de openbare ruimte.
De zichtbare achterzijdes van horecagelegenheden (Veldstraat, Maria
Theresialaan/Nassaustraat); onduidelijke gecombineerde voetgangers/fietsersoversteek op het
Stationsplein (bij ROER'mond'); lange wachttijden bij overweg Slachthuisstraat.
De Zwartbroekstraat met de koffieshop. Dit loopt echt uit de klauwen
Der lijst van prullenbakken en onkruid plekken zou veel te lang worden om hier te noemen,
kortom veel meer aandacht en handelen hieromtrent. En niet alleen wanneer er verkiezingen zijn
voor de mooiste binnenstad.
Door rood licht lopen/rijden/fietsen.
Duur parkeren. Slechte doorstroming verkeer.6
Een retailpark wat te voet niet te bereiken is
Er is door stadstoezicht veel te weinig aandacht voor hondepoepproblematiek
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Er kan atijd meer groen wat mij betreft : parkjes bomen struiken
Er ligt altijd hondenpoep op de stoep voor onze voordeur. Dit is een gigantische ergernis voor
mij.
Erger mij groen aan de blauwe zone, dat deze is teruggebracht van 2 uur parkeren na een uur.
blauwe zone opheffen, dan krijgen jullie ook weer meer mensen die naar de binnenstad komen
en de parkeergarage,s zijn veel te duur
Gedrag van sommige burgers: agressief en respectloos
Geluidsoverlast van N280 viaduct Maasniel. En ook de mogelijke uitstoot van fijnstof. (Is binnen
de norm wordt er gezegd maar wij denken dan aan sjoemelnormen)
Glasbakken voor winkelcentrum donderberg de afval die daar elke zondag licht is schandalig een
aanfluiting voor de wijk
Groepen jongeren die geen respext hebben voor m.n.ouderen. overlastbezorgers.
Grote stinkende en fijnstof verspreidende diesels die in de binnenstad de winkels bevoorraden
en auto's zodanig parkeren dat anderen er last van hebben. Politie en stadswacht doen er
structureel niets an. Als ik als bewoner de auto even voor de deur parkeer om de boodschappen
naar binnen te brengen, dan staan de heren er onmiddellijk bij om een verbaal te maken. Pure
onacceptabele discriminatie
Handmatige incasso gemeentelijke belastingen heeft termijn data in opeenvolgende maanden
(maart -april)
Het al jaren braakliggend stuk grond op de hoek Kasteel Hillenraedstraat-Bredeweg bij het
stoplicht. Het zogenaamd afgezette terrein na de sloop van het oude GAK gebouw kent géén
minimale gemeentelijke groene omgevingsverplichting. Koppel dit aan elke sloop om
verpaupering te voorkomen.
Het bekwechten van diverse politieke lokale figuren alleen om hun mening te profileren
Het gezeur van de Roermondse binnenstad-ondernemers over de Duitse dagen! Elke andere stad
benijdt ons voor de geweldige impuls die het DOC de stad heeft gegeven. We moeten vooral
positief over onze stad blijven praten!
Het groen onderhoud in onze wijk
Het onvoldoende handhaven t.o.v. bestemmingsplannen, waardoor de bewoners de openbare
ruimte gaan benutten als hondenuitlaat en afvalstortplaats. Tevens kan worden vastgesteld dat
hagen op erfscheidingen niet worden geplant volgens voorschrift, waardoor straten onveilig
worden.
Met de aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt te veel de hand gelicht in m.n. de wijken.
Het slecht onderhouden stoepen en fietspaden
Het stilstaan op de kruisingen waardoor de wegen dichtslibben (bij diverse kruispunten)
Het terrein om het outlet.
Hondedrollen die ondanks de bestaande dure regels overal aangetroffen worden en niet
gehandhaafd,welk zo eenvoudig zou zijn !!!
Hondenpoep
Zeer harde knallen vuurwerk ver vantevoren
Hondenpoep losse stoeptegels volle vuilnisbakken
Hondenpoep - Het verkeerd snoeien van de bomen - achtergelaten rommel na vuurwerk op
oudejaarsavond Hondenpoep -onvoldoende handhaving-- en afvalbakken die niet worden geleegd. Verder
achterlating van afval bij de 'milieuparkjes' .
Hondenpoep en het soms niet aanpakken van criminelen
Hondenpoep op de stoep
Hondenpoep op de stoep.
Vuiligheid en troep die mensen overal achterlaten. Supporter van schoon zou eens aandacht
moeten besteden aan de mentaliteit en minder aan het opruimen.
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Hondenpoep op het trottoir
Hondenpoep, fietsen tussen winkelend publiek, parkeren
Hondenpoepzakjes, blikjes, plastic.
Hondepoep op het trottoir.
Hondepoep!!
Hoogte prijzen parkeren
Ik erger me aan inwoners die weten wanneer de juiste vuilnis dient te worden aangeboden of
alles gewoon maar aan de straat zetten omdat het toch wel wordt opgeruimd.
Ik erger mij aan mensen die zich niet kunnen gedragen in de openbaare ruimte.
Ik erger mij mateloos aan de schots en scheef liggende tegels in de stationstunnel EN bovendien
ligt het trottoir vaak (zeg maar heel vaak) vol met weggegooide bakjes friet en of braaksel
Ik vind het eigenlijk wel meevallen. De 'grootste' ergernis voor mij is,als ik zie dat
verkeersregelaars in weer en wind ervoor zorgen dat winkelend publiek hun auto kan parkeren
en dan bijna raak worden gereden of uitgescholden.
Inderdaad de uitpuilende bakken en veel te weinig prullenbakken, waardoor zwerfvuil in de
omgeving zich opstapelt wat weer uitnodigend werkt om meer vuil achter te laten.
Ja daar erger ik me ook aan ,wandel je ergens met de hond wil je de stront opruimen kan je half
muur lopen met het zakje ,geen prullebak.
Kapotte bestrating (Kruisherenstr. Neerstr) vuilniszakken (met plastic) op straat in de verkeerde
week. vuilnisbakken op straat laten staan, onkruid en blader afval dat nooit wordt verwijderd,
dealende jongeen rond cafeshops, reclamezuilen bij pomp in Neerstr.
Lakse optreden van stadstoezicht; kijken wel naar foutparkeerders maar niet naar lastige jeugd,
skaters, dealers, etc.
Lastig parkeren,
Drukte Roerkade door 1 baan, Willem II singel de huidige baan voor busverkeer vrijgeven voor
alle verkeer dan heb je 2 banen uit en 2 banen om binnen te rijden.
Leegstaand oude MOVgebouw.
Leegstaande winkels en een passief stadsbestuur.
Losliggende stoeptegels , de zogehete kinderkopjes(=stenen)op het munsterplein
Losliggende stoeptegels en graffiti
Losliggende stoeptegels en losliggende tegels op fietspaden.
Losliggende tegels onkruid
Mbt de vuilnisbakken en dan met name langs de Maasnielderbeek deel ik bovengenoemde
mening.
Mensen die constant klagen over iets, maar zelf niet een vinger uitsteken om het te veranderen
(eigen hond laten poepen en niet opruimen, groen in de stoep voor hun huis... etc.)
Modder op de wegen in het buitengebied.
vb. De weg van Leeuwen naar Asselt via welke hout uit de vuilbemden wordt afgevoerd. Maar
ook in het algemeen m.n. in de herfst als landbouwproducten worden geoogst. Toezicht én
handhaving ontbreekt
is er kennelijk geen handhaving op dit vlak terwijl e.e.a.erg gevaarlijk is.
Niet goed bijgehouden plantsoenen, hondenpoep, stoepen en straten die achterstallig
onderhoud hebben
Nog steeds teveel hondenpoep op troitoir in omgeving ziekenhuis.
Zwerfafval in en bij vijver omgeving Lindelaan.
Nu ik kleinkinderen heb, merk ik hoe weinig en smalle trottoirs er zijn, vooral in 90-iger jaren
wijken. Één kant heeft meestal maar 2 stoeptegels breedte, waar de achterkant van de auto's
overheen hangen, de andere kant zijn 4-5 tegels breed met lantaarnpalen en aanhangerkoppelingen erop.Het is laveren met kinderwagen en kind op een fietsje!
En natuurlijk de hondenpoep een nooit aflatende ergernis.
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Om, rond en vooral bij de Albert Heijnvestiging aan de Slachthuisstraat Roermond
Onkruid
Onkruid op straat
Onkruid, hondepoep, zwerfafval
Onkruid, maar ook het opruimen na de verwijdering.
Outlet centrum dit gaat ten koste van de stad Roermond
Outlet verkeer. Zal nog jaren duren..
Steeds meer lege winkels maakt de binnenstad een donkere holen wijk.
Overvloed van reclameborden
Overvolle hondenpoepprullenbakken, gemeentemedewerkers die met hun auto over het gras
rijden, zwerfvuil
Poep op de stoep
Prullenbakken die uitpuilen. Vuil op straat en in de bermen.
Prullenbakken die uitpuilen/onkruid dat het straatbeeld ontsiert
Prullenbakken vol, rotzooi op grond en struiken en hondenpoep
Reiniging van de 2 tunnels , deze vormen het hard van de zandloper tussen de woningen en het
winkelgebied.
In het verleden , 1996 - 2010 , was hier veel meer aandacht voor en zag eea er veel beter en
schoner uit.
Roerderweg onveilig voor fietsers
Roermond zegt iedereen doet mee, maar zorgt wel niet dat dat mogelijk is. De toegankelijkheid
voor gehandicapten wordt heel vaak vergeten met het afgeven van de (bouw)vergunningen
Rolstoelvriendelijkheid
Rondzwervend afval
Slechte trottoirs in woonwijken
Steens des aanstoots.De wijken worden achtergesteld t.o.v.de rest van Roermond Kijk naar
aankleding van de stad met kerst en de aankleding van de wijken.
Stoplichten bij het outlet. Niet ingesteld op bevolking van Leeuwen
Straatoverlast
Straatverlichting
Te weinig parkeerplaatsen en veel te hoge parkeertarieven.
Uitpuilende prullenbakken. Neem een voorbeeld aan de Designer Outlet.
Van Rey en zijn LVR, negatief, verzuurd, populistisch, grof
Geen bijdrage in de Roermondse samenleving
Veel vuil op straat. Er kunnen meer afvalbakken bij.
Voormalig V&D pand is een devaluatie in de stad.
Te opzichtige reclameborden.
Te veel lege winkelpanden.
Advies: huurprijzen panden in centrum onder de loep nemen.
Munsterplein is in het donker geen fijne omgeving om er alleen te lopen.
Verdraagzaamheid en ruimte voor jongeren in de openbare ruimte.
Verkeersopstoppingen (vooral op de singel) in de stad tijdens drukke ( Duitse ) dagen in het
outlet.
Verkeersoverlast outlet en retailpark
Vervelend en onveilig met wandelen
Vooral de prullenbakken ,geen zakjes voor de hondenpoep ,geen parkeerplek
Vuilnis bakken op de stoep, niet optijd naar binnen halen.
honden poep op de stoep,
Waar je ook loopt in de stad overal vindt je hondenpoep
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vreselijk wat moeten de mensen wel niet denken die hier een dagje komen winkelen.
Wanneer er na werkzaamheden de trottoirtegels slecht terug worden gelegd .
Winkelleegstand met name blok V&D/Hema
Zitbank, bij hoek Neerstraat-Molenstraat, verspert ruimte voor doorgang rollators/scootmobiel
en wordt frequent bezet door groep drunkies (ouderen) die daar bij de ingang van het
(Roer)centrum geen reclame maken voor de stad en waarnaar te weinig wordt opgetreden door
BOA's, stadstoezicht en/of wijkagent(en)
Zoals bekend: hondenontlasting, te hard rijden in 30 km. zones.
Zwerfafval
Zwerfafval in de natuurgebieden
Zwerfafval vind ik inderdaad dat dat lang blijft liggen. maar dat er ook weinig prullenbakken
staan. dan krijg je dat ook eerder. ook dat ze op bepaalde plekken (waar bijvoorbeeld geen
touristen komen), dat daar slecht het onkruid weg wordt gehaald.
Zwerfvuil
Zwerfvuil, vuilniszakken die overal gedumpt worden.
Vuurwerk,waarom niet op een centrale plaats afsteken
zoals het St. Maartenvuur?
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