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BINNENSTAD 쐌 Werkzaamheden starten in oktober 쐌 Nog geen duidelijkheid over bewaakte fietsenstalling

Venlo knapt Vleesplein op
door Harry Lücker
VENLO – Na jaren van praten en
plannen maken wordt het
Venlose Vleesplein dit najaar
opgenapt. Het wordt een
plein met groen, terrasjes en
een opgeknapt C&A-pand. En
misschien een bewaakte fietsenstalling.

Voor het opknappen van het
Vleesplein wordt 775.000 euro
uitgetrokken, dat geld was al gereserveerd. Het wachten was op
een uitgewerkt plan voor het
plein en dat is er nu. In de visie

van Buro Lubbers (dat ook de
openbare ruimte voor de Maasboulevard en Maaswaard ontwierp) moet het Vleesplein opnieuw beklinkerd worden en
een groen plein met horeca worden. De huidige platanen mogen
groeien en bloeien en ook in de
Grote en Kleine Beekstraat komen bomen. Ook het kunstwerk
Palmhöltje van Wim Rijvers
keert na het opknappen terug
op het plein, het kunstwerk van
beeldhouwer Hans Reijnders definitief niet.
Het Vleesplein wordt dus
toch weer een echt plein, terwijl

het in eerdere visies een logische
schakel moest vormen tussen
Roermondsepoort en Vleesstraat. Daarvoor werd de Roermondsepoort opgeknapt en de
kiosk op het Vleesplein gesloopt.
De doorlopende fietsroute over
het plein verdwijnt en er is plek
voor terrasjes. Redevco knapt als
eigenaar het C&A-pand aan het
plein op. De entree van C&A
wordt verplaatst in de richting
van de Vleesstraat en het pand
biedt straks ook onderdak aan
horeca. Daarmee komt het plan
van een bewaakte fietsenstalling
in of onder het C&A-pand te

vervallen. De provincie Limburg
heeft nog altijd een subsidie van
175.000 euro voor deze bewaakte
fietsenstalling klaarliggen, maar
dan moet de aanleg wel in 2013
gerealiseerd zijn. „Maar we zijn
nog niet uit de keuze of er een
bewaakte fietsenstalling moet komen of niet. En we kijken nog
naar de exacte plek”, zegt wethouder Stephan Satijn (VVD,
Binnenstad).
Wat niet wordt aangepakt is
het voormalige Hema-pand aan
het plein. „Als we een prijs zouden hebben voor de minst fraaie
gevel, is dat pand een top drie

kandidaat”, zegt Satijn. „Maar
een winkelpand opknappen of
niet blijft natuurlijk primair het
besluit van een pandeigenaar.”
In oktober start de renovatie
van het plein. Daarmee vervalt
dit jaar een locatie voor de Venlose kermis. De gemeente bekijkt nog of de ruimte elders
wordt gecompenseerd. Als alles
meezit worden alle werkzaamheden nog dit jaar afgerond.

Het huidige Vleesplein en de zijkant van C&A en de toekomstplaatjes. foto’s en artists impressions
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