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Onderwerp 

Vergroenen binnenstad Venlo 

Kennisnemen van 

Vergroenen van vijf locaties in de binnenstad en een binnenstadsbreed project voor 
vergroening van de binnenstad 

Aanleiding 

In het Plan Binnenstad Venlo 2030 is vergroening van de openbare ruimte als één van de 
actiepunten opgenomen. Samen met betrokken partijen uit de binnenstad is daarom een 
traject gestart om in gezamenlijkheid te bekijken welke locaties prioriteit hebben en 
kansrijk zijn voor het toevoegen van groen. 

Kernboodschap 

Vergroening levert een bijdrage aan het beperken van de effecten van klimaatverandering 
op de binnenstad (beperken van hittestress en wateroverlast). Naast klimatologische 
argumenten heeft een groene binnenstad ook positieve gevolgen voor de verblijfskwaliteit 
en bezoekduur, waardoor het ook economisch gezien van meerwaarde is. Meer beplanting 
in de stad biedt sfeer, faciliteert infiltratie van hemelwater en biedt schaduw en verkoeling. 
Integraal levert dit een belangrijke kwaliteitsimpuls aan de binnenstad. 

In de beleidsnota 'Agenda Groen en Water 2020' wordt dit ook onderstreept. Naast 
klimatologische argumenten heeft vergroening ook positieve gevolgen voor de economie 
en zijn er ook veel maatschappelijke baten aan verbonden, zoals gezondere inwoners, 
sociale cohesie én een aantrekkelijkere stad en daarmee leefklimaat. 
Door het toevoegen van groen op cruciale (versteende) locaties, langs looproutes en 
minder aantrekkelijke gevels wordt beoogd de uitstraling en de verblijfskwaliteit van de 
binnenstad te versterken voor bezoekers, bewoners en bedrijven. 
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Doordat gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren aan de voorkant intensief hebben 
samengewerkt (en nog steeds betrokken zijn) aan de vormgeving van dit project en hier 
enthousiast over zijn, levert dit project tevens een belangrijke bijdrage aan de beoogde 
samenwerking in de binnenstad. 

Vertaling naar projecten 

Vanuit de samenwerking en na een boven- en ondergrondse scan van het gebied door de 
gemeente zijn locaties aangewezen in de binnenstad die prioriteit hebben en op korte 
termijn kansrijk zijn voor vergroening. De vergroeningslocaties worden integraal benaderd, 
waarbij er ook rekening gehouden is met o.a. loop- en fietsstromen, fietsparkeren en 
afvalinzameling. 

Eén grote locatiegerichte vergroening: Van station naar stad. Door een 
kwalitatieve impuls van het bestaande groen krijgt deze omgeving meer 
belevingswaarde en wordt de biodiversiteit verhoogd. 
Vier kleine locatiegerichte vergroeningen: Lage Loswal, Arsenaal (achter 
Jongerenkerk), Kruising Grote Kerkstraat - Sint-Jorisstraat en de Heilige 
Geeststraat: vergroenen van de stenige omgeving zodat de belevingswaarde en 
biodiversiteit verhoogd wordt. 
Binnenstadsbrede vergroening: in samenwerking met ondernemers, 
vastgoedeigenaren en bewoners wordt vergroening binnenstadsbreed 
gestimuleerd door het toevoegen van groene gevels en geveltuintjes. Met de 
betrokken partijen worden de kansrijke locaties hiervoor geïnventariseerd en wordt 
er een wervingscampagne uitgezet naar ondernemers en vastgoedeigenaren om 
mee te investeren. De gemeente werkt hiervoor het wensbeeld uit. Hierbij wordt er 
gestreefd naar co-financiering vanuit ondernemers/vastgoedeigenaren en 
gemeente. 

De projecten worden allen in 2023 opgepakt, waarbij de eerste resultaten in het eerste 
kwartaal zichtbaar zullen worden. Naast bovengenoemde korte termijn projecten wordt er 
uiteraard ook blijvend geïnvesteerd in de vergroening van de binnenstad. Dit vormt 
uitwerking van bijvoorbeeld het beeldkwaliteitsplan en de gebiedsgerichte opgaven. 

Communicatie 
De locaties worden aangewezen in nauwe samenwerking met Venlo Partners, 
ondernemers en vastgoedeigenaren. Deze partijen zijn vanaf het eerste moment 
betrokken geweest bij de planvorming. Zoals hierboven omschreven blijven zij ook 
betrokken bij de verdere uitwerking. De omgevingscommunicatie wanneer er 
werkzaamheden zijn, wordt op projectniveau opgepakt. Na besluitvorming volgt 
berichtgeving op nu.venlo.nl en sociale media. 

Vervolgprocedure raad 

Niet van toepassing 
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Burgemeester en wethouders van Venlo 
de secretaris eester ~ 

Bijlagen 
Impressie vergroening 

Impressie kleine locatiegerichte vergroening (pocketpark) 

Impressie geveltuin 
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Impressie groene gevel 
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