ROERmond
De stad aan Roer en Maas heeft er een nieuwe trekpleister bij. Op Koningsdag werd op het
Stationsplein in Roermond een nieuw kunstwerk onthuld door wethouder Angely Waajen en
initiatiefnemer Wouter Rexwinkel.

(Foto: Cord Beckmann)
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

“Het nieuwe kunstwerk ‘de ROERmond’ is een aanwinst voor
de stad”
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Dit is een mooie binnenkomst als je van het station komt deze mensen lopen er
allemaal naar toe. Goede plek staan laten op dit plein veel toeristen nemen dit
aandenken mee naar huis om het daar verder te vertellen.
Ik vind het op de foto mooier uitkomen als in werkelijkheid, hierop is het rond in
werkelijkheid is het strak en recht.
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ROERmond benadrukt interactief de charme en gastvrijheid van Roermond. Laat een
positieve mindset achter. Iedereen van groot tot klein voelt zich aangetrokken tot
het object. Veel foto`s van/over Roermond raken verspreid over social media.
Een blikvanger, en een leuke woordspeling ROER - mond
Heb al veel mensen( toeristen) foto`s zien maken!
Het is een originele blikvanger die veel grote en kleine mensen trekt. En dat brengt
weer sfeer met zich mee.
Het is leuk en fleurig maar wel nagedaan van Amsterdam.
Ik denk wel dat er veel mensen mee op de foto gaan als ze in roermond zijn, maar of
ze er speciaal voor komen? ik denk het niet
Ken het slechts van foto`s, ga binnenkort eens kijken.
Ze moeten het alleen niet als zitplaats of iets dergelijks gaan gebruiken.
Het is wel leuk bedacht, maar ik noem dit niet bepaald een aanwinst voor de stad.
Ik hou niet van kunstof/plastic materialen. Natuurlijke materialen heeft mijn
voorkeur...maar voor de kinderen leuk om op te klimmen.
Niet origineel. Kopie van kunstwerk in Amsterdam. Geeft niet de historische
betekenis van mond weer.
Vrrwijs mensen naar het beeld vam Pierre Cuijpers en naar het Cuijpetdhuis of de
beeldentuin va Dick van Wijk etc De 'Roer-mond` is aardige kitsch, maar niets meer.
Je reinste kitsch
Onnodig weggegooid geld
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