
Op 24 maart jl. heeft in TheaterHotel de 
Oranjerie de jaarvergadering van de BIZ 
Binnenstad Roermond plaatsgevonden. 
Onder leiding van dagvoorzitter Marc Breu-
gelmans zijn actuele thema’s die spelen in 
de Roermondse binnenstad aan bod ge-
komen. De aanwezige ondernemers werd 
gevraagd om actief mee te denken over 
de toekomst van de binnenstad. 

De BIZ heeft in 2013 wederom fors geïn-
vesteerd in een aantrekkelijke, schone en 
veilige binnenstad, zodat de toestroom van 
bezoekers gewaarborgd blijft. De financië-
le bijdragen van de BIZ zijn terug te zien in 
de realisatie van de Roermond City App, 
gratis WiFi in de binnenstad, kerstverlichting, 
bloemversiering (dit jaar aangevuld met 
boombakken), het Retail Interventie Team 
en het Ambulance Bike Team. Volgens de 
aanwezige ondernemers doet de leeg-
stand in de binnenstad afbreuk aan het 
totaalplaatje van de stad. Gevraagd wordt 
of leegstandsbestrijding ook een plaats kan 
krijgen in het activiteitenprogramma van 
de BIZ. De winkelstraatmanager en ge-
meente zetten zich reeds in voor leegstand-
bestrijding en aankleding van leegstaande 
panden. 

De BIZ Binnenstad is inmiddels bezig aan 
haar 4e jaar, waardoor er in 2015 een nieu-
we draagvlakmeting moet plaatsvinden 
om de BIZ Binnenstad na 2015 te kunnen 
continueren. Om de draagvlakmeting te 
doen slagen is het van groot belang dat de 

ondernemers overtuigd zijn van de meer-
waarde van een BIZ in de binnenstad.  
Vandaar de oproep aan de onderne-
mers om zich te aan te melden voor een 
bestuursfunctie binnen BIZ of om deel te 
nemen aan één van de vele werkgroepen 
waarin de BIZ is vertegenwoordigd. 

DOC: kansen voor de binnenstad
Gastspreker Marc Bauwens geeft zijn visie 
op het succes van het Designer Outlet 
Roermond (DOC), waar hij General Mana-
ger is. Het DOC trok in 2013 4,7 miljoen be-
zoekers waarvan ongeveer 1,4 miljoen ook 
de binnenstad hebben bezocht. Onderne-
mers van de binnenstad kunnen hier hun 
voordeel uit halen. Bijvoorbeeld door in te 
spelen op het feit dat er op 10 feestdagen 
per jaar gemiddeld 30.000 bezoekers zich 
op een steenworp afstand van de binnen-
stad bevinden. 

Parkeerbeleid: oog op de toekomst
Volgens extern adviseur van de gemeente, 
Stan van de Hulsbeek, zijn de ontwikkelin-
gen in het parkeren in binnensteden moei-
lijk te voorspellen. De technologische ont-
wikkelingen spelen hierbij een belangrijke 
rol. Zo is het in de (nabije) toekomst mogelijk 
om digitaal af te rekenen, parkeerplaatsen 
vooraf te reserveren en over 10 tot 15 jaar 
zijn er volledig zelfrijdende auto’s op onze 
wegen. Hierdoor zal het parkeren een volle-
dig nieuwe betekenis krijgen. De gemeente 
probeert hier in het nieuwe parkeerbeleid 
zo goed mogelijk op in te spelen.

Een bezoek aan de binnenstad van 
Roermond krijgt een extra dimensie 
met de officiële Roermond City App en 
gratis WiFi in de binnenstad. Deze extra 
services voor bezoekers brengen het 
nieuwe winkelen in Roermond weer een 
stap dichterbij. 

De Roermond City App is dé officiële 
mobiele stadsgids van Roermond. 
Inwoners en bezoekers kunnen 
daarmee in één oogopslag zien wat 
Roermond allemaal te bieden heeft 
op het gebied van shoppen, horeca, 
cultuur, water, evenementen en 
parkeren in de stad. De Roermond City 
App is geschikt voor Android en iPhone 
en beschikbaar in het Nederlands, Duits 
en Engels. Deze gratis applicatie is te 
downloaden in de iTunes Store en de 
Android Market. 
Ga voor meer informatie naar  
www.roermondcityapp.nl. 

Gratis WiFi in de binnenstad
Roermond biedt samen met Ziggo 
gratis WiFi aan voor bezoekers van 
de Roermondse binnenstad onder de 
naam Wireless Roermond. Hiervoor 
zijn de zogenaamde straatkasten 
omgebouwd tot WiFi hotspot. Deze 
hotspot is vrij en zonder een password 
voor iedereen toegankelijk. Op  
www.wirelessroermond.nl vindt u een 
kaart met daarop de 20 WiFi spots,  
die samen zorgen voor een dekking  
in bijna de hele binnenstad.

Poster en raamsticker
Bij deze Citynieuws vindt u een poster 
ter promotie van de Roermond City 
App. Graag willen we u verzoeken om 
deze een prominente plaats te geven 
in uw bedrijf. Ter promotie van de gratis 
WiFi in de binnenstad zijn er raamstickers 
beschikbaar. Interesse? Mail naar  
info@cityroermond.nl en we  
sturen u de raamsticker toe.
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Colofon

Meer beleving met gratis WiFi en Roermond City App

Deze Citynieuws is een gezamenlijke 
uitgave van Citymanagement Roermond 
en de BIZ Binnenstad Roermond. Vanaf 
heden verschijnt Citynieuws 4 tot 6 maal 
per jaar met als doel de (binnenstad)
ondernemers en andere betrokkenen op 
de hoogte te houden van de activiteiten 
van beide organisaties en alle interessante 
ontwikkelingen in de stad Roermond.

BIZ Roermond: van, voor en door ondernemers 

Citymanagement Roermond is nu ge- 
vestigd in het Ondernemersplein Limburg. 
Adres: Steegstraat 5, 6041 EA Roermond. 
Het postadres blijft ongewijzigd.

Citymanagement  
Roermond is verhuisd!

City Roermond online

Online activiteiten lijken niet meer 
weg te denken in het huidige internet-
tijdperk. Citymanagement Roermond 
speelt hierop in door haar online com-
municatiemiddelen te vernieuwen en 
beter op elkaar af te stemmen. 

Op de website is de nadruk verlegd 
van wat Citymanagement te bieden 
heeft naar wat Roermond allemaal 
te bieden heeft. Cityroermond.
nl geeft nu een compleet beeld 
van evenementen, bezoeken, 
wonen, werken en ondernemen in 
Roermond. 

Citymanagement Roermond 
profileert Roermond via haar social 
mediakanalen onder de naam 
‘City Roermond’. Hierdoor zijn ze 
eenvoudig te herkennen en is er 
een duidelijkere associatie met 
Citymanagement Roermond. Wilt 
u op de hoogte blijven van wat er 
allemaal speelt in Roermond?  
Volg Citymanagement dan via:

www.facebook.com/cityroermond
 
www.twitter.com/cityroermond

 www.youtube.com/cityroermond

www.linkedin.com/company/ 
citymanagement-roermond

Ontvangt u deze nieuwsbrief niet  
of kent u iemand die deze nieuwsbrief  
ook graag zou willen ontvangen?  
Meldt dit via info@cityroermond.nl.

Wilt u ook de nieuws- 
brief ontvangen?

Suggesties 
Heeft u na het lezen van de nieuws-
brief nog suggesties, tips of vragen? 
Neem dan gerust contact op met de 
redactie via info@cityroermond.nl.
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Op Goede Vrijdag 18 april vindt de 
landelijke aftrap van de 11e editie van de 
Nationale Sportweek plaats in Roermond. 
Als organisator van de opening van de 
Nationale Sportweek heeft de gemeente 
Roermond tal van activiteiten in petto in 
de binnenstad. De aftrap op vrijdag 18 
april vindt plaats door middel van een 
‘sportparade’ die om 10.00 uur met boten 

aankomt op de Roerkade en vandaar 
verder door de binnenstad trekt naar 
het Kloosterwandplein voor de officiële 
opening. Op dinsdag 22 april is er een 
seminar sport en innovatie en de  
afsluiting is de Roermond City Run  
op zondag 27 april.  
Ga voor meer informatie naar  
www.roermond.nl.

De opzet van het Bevrijdingsfestival 
op maandag 5 mei a.s. zal iets anders 
zijn dan voorgaande jaren. Het 
hoofdpodium zal weer staan op de 
Markt en daar komt ook het nieuwe 
Sena-podium. Anders dan voorgaande 
jaren wordt dit jaar de mondiale markt 
verplaatst naar het Plein van de Vrijheid 
(Munsterplein). Scouting Limburg is op 

het Plein van de Vrijheid aanwezig 
met verschillende activiteiten waar 
kinderen aan kunnen deelnemen. 
Nieuw dit jaar is het Freedump Stage 
op het Kloosterwandplein; een geheel 
nieuw ‘cross culture’ evenement waar 
dubstepmuziek, skatewedstrijden en 
‘urban acts’ samen zullen gaan.

De gemeente Roermond doet 
mee aan een pilot in de strijd tegen 
overvallen: de Overval app. Deze 
applicatie is speciaal ontwikkeld om 
het aantal overvallen in Nederland 
terug te dringen en de pakkans van 
de daders te vergroten. Iedereen 
die ooit met een overval te maken 
heeft gehad, wil maar één ding: de 
daders achter slot en grendel. En daar 
kunnen we samen voor zorgen met 
de Overval app. De app is voor iedere 
ondernemer en ontvanger geheel 
gratis. Meer informatie is te vinden op  
www.overvalapp.nl.

Samen de strijd  
aan tegen over- 
vallers

In de binnenstad van Roermond 
bevinden zich op diverse plaatsen 
verdeelkasten waarop regelmatig posters 
worden aangebracht. Het aanbrengen 
van posters is een vorm van vandalisme 
en heeft een negatief effect op het 
straatbeeld. Voornamelijk op een aantal 
in het oog springende en zeer frequent 

beplakte verdeelkasten in de binnenstad 
heeft de BIZ Binnenstad besloten een 
coating aan te laten brengen. Doel van 
het aanbrengen van deze anti-plak 
coating is een schone, hele en veilige 
binnenstad waarmee het gevoel van 
verloedering veroorzaakt door posters  
en/of graffiti wordt voorkomen. 

Feestdagen 2014

18 april 
Winkels open, Goede vrijdag
 
20 april
Winkels dicht, 1e Paasdag
 
21 april     
Winkels open, 2e Paasdag
 
26 april     
Winkels open, Koningsdag
 
1 mei
Winkels open, Dag van de 
arbeid
 
5 mei 
Winkels open, Bevrijdingsdag
 
29 mei 
Winkels open,  
Hemelvaartsdag
 
8 juni 
Winkels dicht, 1e Pinksterdag
 
9 juni 
Winkels open, 2e Pinksterdag
 
19 juni 
Winkels open,  
Sacramentsdag
 
15 aug 
Winkels open,  
Maria Hemelvaart
 
3 okt 
Winkels open,  
Dag v. d. Duitse eenheid
 
1 nov 
Winkels open, Allerheiligen
 
3 dec 
Extra koopavond
 
23 dec 
Extra koopavond
 
24 dec 
Winkels open tot 17.00 uur
 
25 dec 
Winkels dicht, 1e Kerstdag
 
26 dec 
Winkels open, 2e Kerstdag
 
31 dec 
Winkels open tot 17.00 uur

Anti-plak coating straatkasten

Sportieve teams van verpleegkundigen 
en chauffeurs met een goede conditie 
en stevige kuiten die daar zijn waar grote 
mensenmassa’s zijn en waar gewone 
ambulances of motoren moeilijk uit de 
voeten kunnen. Dat is het Ambulance 
Bike Team. In samenwerking met het 
Designer Outlet Roermond zorgt de BIZ 
Binnenstad ervoor dat er tijdens de 10 
drukste dagen van 2014 een Ambulance 

Bike Team te vinden is in beiden 
winkelgebieden. 
Met hun speciale fietsen zijn ze snel 
en wendbaar, en hebben ze alles bij 
zich om direct vrijwel iedere medische 
behandeling te kunnen starten. Het 
afgelopen jaar heeft het Ambulance 
Bike Team al laten zien dat zij razendsnel 
ter plaatse zijn op het moment dat 
iedere seconde telt.

Ambulance Bike Team

Opening Nationale Sportweek

Bevrijdingsfestival

Bezoekers winkelen het liefst in een 
sfeervol aangeklede binnenstad en 
vinden het belangrijk dat straten waar 
de aankopen worden gedaan sfeervol 
versierd zijn. 

De winkelpromenades, diverse pleinen 
en historische bouwwerken, zoals de 
Steenen Brug en Kiosk worden dit jaar 
dan ook weer opgefleurd met kleurrijke 
baskets en bloempiramides. Komende 
week worden in de binnenstad 
boombakken bijgeplaatst terwijl de 
bloemversiering vanaf 15 mei zal 
worden aangebracht. Afhankelijk 
van de weersomstandigheden zal 
deze bloemenpracht het straatbeeld 
tot medio oktober opfleuren. De 
bloemdeco is ook dit jaar weer mogelijk 
gemaakt door alle ondernemers van 
de binnenstad, verenigd in de Stichting 
BIZ Binnenstad Roermond. 

Bloemen brengen 
sfeer in de  
binnenstad 

Met ingang van 26 maart is er een 
nieuwe markt toegevoegd aan het 
ruime marktaanbod van Roermond. Elke 
woensdag is er een biologische markt op 
het Stationsplein. De markt is van 13.30 tot 
en met 18.00 uur te bezoeken.

De volgende kooplieden zullen hun 
producten gaan verkopen:
- De Natuurbakkerij: biologisch brood en 
banket en speldproducten;
- De Blije Big: biologische rund- en 
varkensvleesproducten;

- De Samenhof; biologische 
melkproducten en kazen;
- Het Kruidentuintje: gedroogde en verse 
kruiden en in het seizoen bloemen;
- De hoge Wijher: biologische groente en 
fruit van eigen erf.

Sinds zaterdag 5 april is ook de antiek- en 
brocantemarkt weer terug in Roermond. 
Elke zaterdag tot 1 november is de antiek- 
en brocantemarkt te vinden op het 
Kloosterwandplein voor de Oranjerie. 
 De markt duurt van 10.00 tot 17.00 uur.

Biologische- en antiekmarkt (weer) van 
start in Roermond

Melding bij spoedeisende hulp
• Bel de politie 112

Melding bij algemene overlast/
drugshandel en gebruik van drugs
• Bel de Politie 0900 8844

Melding m.b.t. toezicht en Veiligheid
• Bel de afdeling Stadstoezicht  
   (0475) 359 101 

Melding over onderhoud van de 
openbare ruimte 
• Bel gemeente 14 0475 

Meldpunt Misdaad Anoniem 
• Bel 0800 7000  

Milieuklachtentelefoon
• Bel gemeente 14 0475

Belangrijke telefoonnummers


