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Venlo is al sinds de Romeinse tijd bewoond. Dankzij de gunstige ligging aan
de Maas was het in de Middeleeuwen een belangrijke handelsplaats. In de
huidige binnenstad van Venlo komen wonen en winkelen, cultuur en
recreatie op een aantrekkelijke wijze samen. Het Romercenter maakt deel
uit van de Maasboulevard en sluit aan bij de sfeer en uitstraling van de
oude binnenstad met de kleine straten en smalle huizen en vormt zo de
overgang tussen bestaande en nieuwe bebouwing. De bewoners hoeven
alleen maar de voordeur uit te stappen om hiervan te kunnen genieten.
Het Romercenter en de Romerstraat danken hun naam aan de familie Romer. De
familie Romer, soms ook gespeld als Roemer of Römer, was van oorsprong een
Gelderse magistratenfamilie. Een magistraat was iemand die was verkozen of
benoemd in een openbaar bestuursambt. De familie Romer had vooral in en rond
het vroegere Venlo bezittingen waaronder het Romerhuis en Huize Stalberg.
Johannes Romer trouwde in 1591 met Lucia van Stalbergen. Zij was erfgename
van huis en Heerlijkheid Stalberg. Johannes was tussen 1589 en 1620 onder
andere raadsverwant, schepen, peyburgemeester (tweede burgemeester,
verantwoordelijk voor de financiën) en regerend burgemeester van Venlo.
Rond 1600 liet de familie Romer het Romerhuis bouwen. In die tijd had het
pand deze naam nog niet, maar de naam werd later aan het herenhuis gekoppeld.
Het Romerhuis is een goed bewaard gebleven woonhuis met winkel in
laatgotische stijl met trapgevel, slanke pinakels en is opgetrokken uit baksteen.
Een pinakel is een spits toelopend, slank siertorentje. Het Romerhuis werd
tussen 1939 en 1941 door Jules Kayser in oude stijl gerestaureerd en in 1950
hersteld van de oorlogsschade. Vernoemd naar de stichters is het sinds 1927
eigendom van de Vereniging Hendrick de Keyser.
------------Plantenbakken
De gemeente zal, mits de coronamaatregelen dit toelaten, nog vóór de
feestdagen twee plantenbakken plaatsen voor de entree van het Romercenter.
Het betreft stalen, roestkleurige bakken compleet met aanplant, kosten 4500
euro. Dit geld is afkomstig uit het SAM-fonds. Met een subsidie uit dit fonds wil
de gemeente inwoners ondersteunen en stimuleren die iets voor hun wijk willen

doen. SAM staat voor Stad van Actieve Mensen. De bakken blijven eigendom
van de gemeente, maar het is de bedoeling dat de bewoners van Romercenter
zelf het onderhoud doen, zoals water geven, snoeien, onkruid en afval
verwijderen en vervangen van de beplanting indien nodig. De plantenbakken
dienen voornamelijk om het oprijden van het trottoir door motorvoertuigen
tegen te gaan.

De plaatsing van de bakken is van tijdelijke aard (een aantal jaren), omdat de
gemeentelijke stedenbouwkundige op meerdere plekken in de binnenstad mooie
structurele oplossingen wil realiseren. Echter op aandringen van het bestuur van
de VvE wilde de gemeente daar nu niet langer mee wachten.
-----------Veiligheid
Er is de afgelopen tijd enige onrust geweest in het appartementencomplex. Dat
zal u niet zijn ontgaan. Dit heeft geleid tot gesprekken door het bestuur van de
VvE met politie, de Jumbo, Big Bazar en Q-Park. Naar aanleiding daarvan zijn
er voorlopige maatregelen genomen. Afgesproken is dat politie en handhavers
bij overtredingen strenger zullen optreden rondom Romercenter en in de
parkeergarage. Bij overtredingen zullen boetes van € 95,- worden uitgedeeld.
Q-Park heeft de eigen controles geïntensiveerd, zowel overdag als in de
avonduren, en een extern beveiligingsbedrijf zal met honden de parkeergarage
en de verschillende trappenhuizen in de garage controleren. Begin januari
worden camera’s geplaatst die voor constante bewaking zullen zorgen.
Hopelijk zal door deze maatregelen te treffen de rust weer snel terugkeren.
Toch blijft het bestuur van VvE Romercenter een beroep doen op ieders eigen
verantwoordelijkheid door de bewoners dringend te verzoeken om bij het in- en
uitgaan van het Romercenter te wachten totdat de deur zich weer gesloten heeft.
Bovendien wordt gevraagd bij het signaleren van verdachte personen en/of
situaties de politie te bellen, tel. 0900-8844. De politie beschikt momenteel
tijdelijk over een sleutel van de toegangsdeur en voert ’s nachts controles uit in
trappenhuis en kelder.
-----------

Van de redactietafel
U zult zich afvragen, na een Romerhuis, een Romerstraat, een Romercenter nu
ook een Romerkrantje? Ja, waarom niet. Waar mensen bij elkaar wonen is actie,
gebeurt het een en ander, willen mensen geïnformeerd worden, op de hoogte
blijven of elkaar iets zeggen. Kortom, er valt van tijd tot tijd genoeg te
berichten, te schrijven dus te lezen over het Romercenter, over zijn bewoners,
zijn genode en soms wellicht ongenode gasten.
Nu het jaar ten einde loopt, kunnen we terugkijken op een vreemd jaar met veel
onzekerheden en algemene maatregelen van overheidswege die ons allemaal
raakten en soms uit ons evenwicht dreigden te brengen. Hoewel soms bijna alles
leek stil te staan, was 2020 toch een bewogen jaar. Een jaar ook met nieuwe
woorden, zoals anderhalvemetersamenleving, huidhonger, generatieguerilla,
fabeltjesfuik en viruswappie. Een jaar waarin werd geapplaudiseerd voor
verpleegkundigen terwijl diezelfde zorgverleners later in het jaar werden
geconfronteerd met verbale en soms lijflijke agressie.
Romercenter kreeg nieuwe gezellige verlichting beneden in de hal en een
interessante fotowand. Een AED werd geplaatst die hopelijk niet of nauwelijks
gebruikt hoeft te worden. Eind 2019, begin 2020 werd een buurtpreventie-app
opgestart die in de loop van het afgelopen jaar zijn nut heeft bewezen. Helaas
kwam door corona, daar heb je het weer, de jaarlijkse gezamenlijke barbecue in
de binnentuin te vervallen.
Wat het nieuwe jaar ons brengen zal, is afwachten en zal ook sterk afhangen van
de ontwikkelingen betreffende het lang verwachte vaccin. Kunnen we elkaar het
komend jaar weer normaal ontmoeten en kinderen en kleinkinderen zoals
vanouds ontvangen? Komt er nieuwe vloerbedekking in trappenhuis en gangen?
Worden wanden geschilderd en ondergaat onze binnentuin een metamorfose?
Worden de later gerealiseerde externe bergingen eindelijk officieel notarieel
geleverd? Ik ga er vanuit dat in 2021de buitenkraan op de tweede verdieping
inmiddels geplaatst zal zijn en dat we onze voordeur beneden beter zullen
kunnen bereiken. Maar het belangrijkste is dat we het nieuwe jaar 2021 samen in
goede gezondheid zullen mogen beleven en genieten.
De redactie van ’t Romerkrantje wenst u allen fijne Kerstdagen, een rustige
jaarwisseling en alle goeds toe voor het komend jaar.

