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“de R O E R mond” 
ballon actie 

“de R O E R mond” selfie-actie is op 31 juli 
beëindigd. Met meer dan 250 ingezonden 
foto’s kunnen we gerust zeggen dat de 
actie een succes was! 

Vanwege het succes van de actie heeft 
Citymanagement Roermond i.s.m. BIZ 
Binnenstad Roermond besloten om de 
actie in een nieuw jasje te steken voor de 
maanden augustus en september.

Bezoekers van Roermond kunnen mooie 
prijzen winnen door waar ook ter wereld 
een originele foto met “de R O E R mond” 
ballon te maken en op Facebook of 
Instagram te plaatsen. Deze ballonnen zijn 
t/m 30 september (zolang de voorraad 
strekt) gratis te verkrijgen bij VVV 
Roermond. 

Gedurende de actie worden iedere week de 
origineelste inzendingen beloond met een 
prijs. Cultuurburgemeester Lucas Lejeune 
kiest wederom wie er wint. Zie voor meer 
informatie www.cityroermond.nl. 

Ondernemers, politie en Gemeente: 
samen staan we sterk!

Tot en met 2015 nam het aantal winkel-
diefstallen in Roermond jaarlijks toe.  
Dit bleek uit de aangiftecijfers van de 
politie, maar de de ondernemers merkten 
dit ook. Naast mogelijke financiële 
gevolgen voor de ondernemers kan dit ook 
leiden tot een gevoel van onveiligheid bij 
medewerkers en klanten.

Vanaf medio 2015 is met ondernemers, 
beveiligers, politie en de Gemeente 
Roermond  gesproken om gezamenlijk 
winkeldiefstal aan te pakken. Er zijn 3 
speerpunten benoemd die kansrijk zijn voor 

een duurzame aanpak van winkeldiefstal, hier 
zijn wij al actief mee aan de slag gegaan:
1. Maatwerk en snelheid in het 
aangifteproces;
2. Verbeteren van de (gezamenlijke) 
deelname van ondernemers;
3. Kansen voor verbetering in de eigen 
winkel.

In de Veiligheid nieuwsbrief van oktober 
informeren wij u over de stand van zaken. 
Wilt u meer informatie of input leveren, kunt 
u contact opnemen met Dirk van de Schoor, 
dirkvandeschoor@roermond.nl.

Vervanging gasleiding in Roermond
Enexis is in het centrum van Roermond 
bezig met het vervangen van de hoofd-
gasleiding. Enexis brengt stroom en gas 
bij u in huis en in de winkels via een 
ondergronds netwerk van kabels en 
leidingen.  
Om een betrouwbare gaslevering 
te garanderen moet de bestaande 
hoofdgasleiding vervangen worden.

Het nieuwe gasleidingnet heeft een 
hogere gasdruk. Daarom moet bij 
sommigen de gasdrukregelaar of 
aansluitleiding naar het pand vervangen 
worden. Om deze werkzaamheden uit te 
voeren komt een monteur bij u langs.

Hoe wordt u geïnformeerd?
U ontvangt een vooraankondiging 
van Enexis waarin wordt vermeld dat 

ze aan uw gasnet gaan werken. Als er 
een gasonderbreking is dan brengt de 
aannemer u hiervan op de hoogte. 
Uiteraard doet Enexis er alles aan om de 
overlast tot een minimum te beperken. 
De omgeving wordt door middel van 
verkeersborden geïnformeerd over de 
verkeerssituatie. 

Heeft u vragen? 
Dan kunt u op werkdagen van 7:30 tot 
16:00 uur contact opnemen met de 
uitvoerder van Enexis Hans Hermans, 
06-46 23 17 49 of Henk Haus van de 
Gemeente Roermond, 06- 57 55 31 37. 

Voor meer informatie en een 
gedetailleerde planning kunt u kijken op 
ww.enexis.nl/actueel.
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•  De laatste 10 Roermondse plekken die het 
ontdekken waard worden eind augustus 
onthuld? Bekijk de plekken op  
www.hetontdekkenwaardroermond.nl.

•  De modewinkels van de binnenstad op 
zaterdag 24 september weer hun collectie 
presenteren op de rode loper tijdens het 
Fashion Event?

•  Met dank aan alle ondernemers van de BIZ 
Binnenstad Roermond, u kunt genieten van 
de boom- en bloempracht in de binnenstad? 

Op- en afbouw RoermondStormt 
Op zondag 25 september 2016 wordt 
RoermondStormt voor de eerste keer 
georganiseerd! RoermondStormt is 
een hindernissen stormloop over een 
parcours van 1,5 - 3,0 - 7,2 - 11 of 22 km. 
RoermondStormt is het overwinnen van 
jezelf en de uitdagende hindernissen, 
alleen of met je vrienden, ploeteren door 
aarde, modder en water. Kameraadschap, 
plezier en het halen van de finish staan 
centraal bij RoermondStormt.

Op vrijdag 23 september 2016 wordt 
gestart met de opbouwwerkzaamheden 
van de hindernis op het Kloosterwandplein. 

Op zaterdag 24 september worden in 
de ochtend hekken geplaatst op het 
Munsterplein. Op dezelfde dag worden 
vanaf 16.00 uur hekken geplaatst in de 
binnenstad om het parcours af te zetten. 
Winkels en horecagelegenheden blijven 
voor publiek bereikbaar. 

Onder andere in het midden van de 
Steenweg komen hekken te staan. Door 
het maken van diverse oversteekpunten, 
blijft de doorgang van het publiek 
gewaarborgd.
Na 19.00 uur wordt gestart met het 
inrichten van de Markt. Hier komt een 
start- en finishlocatie, faciliteiten voor 
bestormers en klimrekken. 

Zondag 25 september start om 12.00  
uur RoermondStormt. Om 17.00 uur  
moet de laatste bestormer binnen zijn. 
Daarna wordt gestart met de afbouw-
werkzaamheden, ook op maandag 26 
september zijn afbouwwerkzaamheden in 
de binnenstad. 

Voor meer informatie of vragen kunt u 
contact opnemen met Steffie Hoeijmakers 
via info@roermondstormt.nl of telefonisch 
via 06-15 14 47 08. 

Alle informatie over het programma, 
hindernissen en parcours is te vinden op 
www.roemondstormt.nl. 

Evenementen
24 t/m 28 augustus 
Limburg Festival
27 - 28 augustus 
Rolstoel 2-daagse
28 augustus 
Slowbiking finale Midden-Limburg
2 september 
Dweijleaovond
3 september 
Jaarmarkt
3 september 
Nationale Indië herdenking
10 - 11 september 
Open Monumentendag
11 september 
opROER
17 september 
City Game Roermond
24 september 
Fashion Event
25 september 
RoermondStormt!

Volg ook onze social media kanalen!
www.facebook.com/cityroermond

Weekendactiviteiten 
in Roermond

BIZ binnenstad Roermond organiseert 
t/m oktober diverse activiteiten in de 
binnenstad van Roermond. Voor meer 
informatie zie www.bizroermond.nl.


