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Motie 

1 Onderwerp: Murals 

De gemeenteraad van Venlo in vergadering bijeen op 22 februari 2017, 

Overwegende dat 
• er in Venlo verschillende blinde wanden zijn van (met name) hoogbouw, zoals de 

Molenbossenflats, Casinoflat en Postflat maar ook in de binnenstad; 
• in andere steden, zoals Heerlen, deze met zogenaamde Murals zijn beschilderd 

(voor voorbeelden zie: http://heerlenmurals.nl/). 

Constaterende dat 
• deze vorm van kunst een bijdrage kan leveren aan het verkleinen van de kloof tot 

moderne kunst, en het vertellen van 'het verhaal van de stad'; 
• murals het aanzicht van de omgeving verbeteren en zelfs mooier, interessanter, 

aantrekkelijker maken en vaak een uniek sfeerbeeld creëren; 
• in Venlo in opdracht reeds enkele murals zijn aangebracht die vooral positieve 

reacties oproepen en een verbetering zijn voor de omgeving ( denk aan de 
voormalige kerk die geschilderd is op een blinde muur achter de bibliotheek, 
tegenover de bioscoop een droombeeld door Gies Backes die onlangs ook bij het 
kapelke van Genaai een liggende Maria afbeeldde op een muur, denk ook aan de 
schilderingen op het pand van café Hemingway en diverse gedichten op muren in 
de binnenstad), en die initiatieven navolging verdienen. 

Verzoekt het college 
• medewerking te verlenen aan initiatieven voor het aanbrengen van murals op 

(blinde) muren en wanden van daarvoor geschikte hoogbouw en andere panden; 
• hierover in gesprek te gaan met woningbouwcorporaties, pandeigenaren en 

kunstenaars/creatieve geesten en omwonenden te betrekken; 
• zich in te spannen kunstenaars uit de regio (bijvoorbeeld via het Kunstencentrum) 

voorrang te geven om deze murals met lokale thema's te ontwerpen; 
• de adviescommissie, van Kunst in de Openbare Ruimte, actief hierin te betrekken 

en het beschikbare budget in te zetten als aanjaagmiddel om tot een volledig 
gefinancierde dekking te komen; 

• hierop volgend in overleg te gaan met de provincie voor aanvullende dekking in het 
kader van verbeteringen aan het aanzicht en de aantrekkelijkheid van de stad, 
en/of mogelijkheden tot crowdfunding te ondersteunen. 



Voorbeelden van Murals: 

Night is for dreaming. Mural Gies Backes, Picardi Venlo, 2014 

Grote Maria-schildering op de muur van een bijgebouw van het Kapelletje van Genooi, 
Mura/ Gies Backes, 2016 



Kleurrijke mensfiguren die de achterkant van Museum van Bommel van Dam sierden, 
Willebrord de Winter i.s.m. negen openbare basisscholen van Stichting Akkoord, Venlo, 
mei 2016 

Op een gevel in de Kruisherenstraat 
heeft kunstenaar Ger Janssen in 
oktober 2008 een schildering van de 
oude kerk K/aoskerk aangebracht. 

Deze Klaoskerk brandde, na een 
bombardement in november 1944, 
helemaal uit. 

De geve/kunst in de Kruisherenstraat 
maakte deel uit van de straat-voor 
straat actie, die is bedoeld om de 
Venlose binnenstad een facelift te 
geven. 



Een schildering door Michel Velt in 2013 van een meer dan levensgroot afgebeelde 
vrouw met kauw en kat siert de gevel van een portiekflat aan de Korte Nieuwstraat in de 
wijk Oosterpoort & Europapark in Groningen .. 

De 15 meters hoge en 10 meters brede mural 'Grenzenloos samenwerken' in Maastricht 
die in 1991 door Eddie Van Hoef werd geschilderd. (links de gevel in 1991, rechts 2012). 


