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Stenig,
stedelijk,
theater
Identiteit
Dynamisch, jong, vernieuwend,
jezelf zijn
Identiteitsdragers
Verscholen maar toch niet, Theaterhotel,
tribune of podium

Locatieprofiel Kloosterwandplein

Fysieke dragers

1. Locatie
Langs het Kloosterwandplein bevindt zich hoofdzakelijk bebouwing uit een
recenter verleden en is daarmee een beetje vreemde eend in de
grotendeels historische binnenstad. Met het prominente hoger gelegen
theater hotel en bijbehorende trappen ontstaat een podium of tribune. Aan
de andere zijden wordt het plein omringd door winkels. De zijde met het
voormalige postkantoor geeft het plein daarnaast een statig en voornaam
karakter: modern en historie komen samen. Onder een gedeelte van het
plein is een fietsenstalling gelegen.
Het plein lijkt gemaakt voor het experimenteren van allerlei soorten kunst
en cultuurvormen.
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Het plein staat op zichzelf en is in tegenstelling tot de andere belangrijke
pleinen in de binnenstad geen belangrijk scharnierpunt in de routing van
bezoekers, maar vervult wel een meer doorgaande functie voor
wandelaars en fietsers.
2. Profiel
Het Kloosterwandplein is een plein waarvoor je bewust kiest. Er is ruimte
voor kleinschalige activiteiten en evenementen die vernieuwend en/of
experimenteel zijn. De plek waar de binnenstad de jongeren bindt. Het
plein is het verlengde van het theater. De vele bewoners genieten van de
programmering op het plein. Die passend is bij het wonen in een
binnenstad.
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3. Gewenste programmering
Het plein is geschikt voor kleinschalige evenementen. Daarnaast kan de
locatie onderdeel zijn van grotere evenementen die op meerdere locaties
in de binnenstad plaatsvinden. Er is plek voor evenementen of activiteiten
die:
- Vernieuwend of experimenteel zijn of;
- Niet zouden misstaan in een theater of;
- Straattheater, straatkunst.

4. Evenementen met een bijzondere status
Evenementen behorende bij het plein:
-

Vasteloavesoptoch Remunj.
Internationale Keramiekmarkt.
Limburgfestival.

5. Communicatie
De organisator van het evenement dient tijdig (vermeld in vergunning)
de omwonenden en omliggende bedrijven een bewonersbrief te
sturen, met in ieder geval de volgende informatie:
o Naam, data, tijdstippen van het evenement
o Gegevens van de contactpersoon die tijdens het
evenement aanwezig en bereikbaar is (ook tijdens op- en
afbouw)
NB: ook de huizen met een NEE-NEE sticker dienen een bewonersbrief te
ontvangen
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6.1 Aanvullende werkafspraken
Geluid
- Voor deze locatie geldt een maximaal geluidsniveau tot 85 dB(A)
op de gevel van de meest nabijgelegen geluidsgevoelige
bestemming.
- Geluid bij voorkeur zoveel mogelijk van de bewoonde bebouwing
af richten.
- Bij evenementen met een hoog geluidsniveau of met veel
bastonen dient het BBT-principe (Best Beschikbare Technieken)
toegepast te worden. Voorbeelden zijn:
o Anti basgeluid en line array systemen
o Podia en speakers worden in de meest optimale richting
opgesteld
o Gevlogen speakers worden zo laag mogelijk opgehangen
o Speakers dienen zo goed mogelijk gericht te zijn op het
publiek
o Gevlogen subwoofers zijn niet toegestaan.

6.2 Fysieke kenmerken
-

Voorzieningen
- Stroom.
- Water.
- Afvoer.
6.3

Duurzaamheid
-

Aantal vergunningsplichtige evenementen per jaar
- Voor deze locatie geldt een maximum van 12 evenementendagen
per jaar.
- Onder evenementendagen worden niet gerekend de dagen voor
het organiseren van een kermis.
- De spreiding tussen evenementen is minimaal 7 dagen tussen de
laatste afbouwdag en eerste opbouwdag.
- Het aantal evenementendagen is excl. op- en afbouwdagen.
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Verharde ondergrond; Natuursteen plaat, gebonden voegvulling.
Verankering middels pinnen is niet toegestaan.
In verband met bestrating van het plein is het niet toegestaan het
plein zwaar te belasten met voertuigen.
Bestrating is niet bestand tegen grote wringkrachten.

Organisatoren van evenementen beschrijven in hun aanvraag en
plan van aanpak hun inspanningen in relatie tot duurzaamheid in
breed perspectief.
De organisator is verantwoordelijk voor het vrijgekomen afval en
het opruimen en afvoeren daarvan. Hiertoe zijn voorschriften
opgenomen in de vergunning.
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6.4

Beheeraspecten: Veiligheid
Toegankelijkheid (bereikbaar voor hulpdiensten)
- Alle toegangen van gebouwen dienen tot op 10 meter te kunnen
worden benaderd over een vrije breedte van 4,5 meter en een vrije
hoogte van 4,2 meter.
-

Bereikbaarheid en ontvluchting dient gegarandeerd te zijn vanuit
Oost –en Westelijke zijde.

-

Primaire aanrijroute hulpdiensten Kloosterwandstraat.

-

Afstemming evenementen-organisatie met (BHV-)organisatie
m.b.t. ontruimingsplan.
De toegang van de fietsenstalling dient te worden gewaarborgd.
Nooduitgang fietsenkelder dient vrij gehouden te worden.

-

6.5

6.6

Flora en Fauna
-

Broedperiode, broedgevallen in bomen (beperkt risico).

Beheeraspecten: Bereikbaarheid
Bereiken van de locatie met auto wordt afgeraden.

-

Dichtstbijzijnde parkeervoorzieningen
Parkeren Q-park De Oranjerie.
Overige parkeervoorzieningen op loopafstand.
Geen parkeermogelijkheid op het plein.

Bereikbaarheid OV
- Loopafstand van Centraal Station Roermond 5 minuten via
looproute Stationsplein, Joep Nicolasstraat.
Overige verkeersaspecten
Geen.
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