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Terugblik “Roermond Open” campagne
Medio december lag de binnenstad
van Roermond dagenlang stil vanwege
de vrijgekomen asbest bij de brand bij
Jachthaven het Steel. BIZ Binnenstad,
Gemeente en Citymanagement zijn
direct nadat de stad weer open was
voor publiek een campagne gestart
om de Roermondse binnenstad weer
positief te profileren. Hieronder een
terugblik op de activiteiten die ingezet
zijn.
Startsein
Op zaterdag 20 december om 12.00
uur werd op het Munsterplein door
Gedeputeerde Patrick v.d. Broek en
Burgemeester Cammaert, het startsein
gegeven voor de (weder)opening van
de binnenstad van Roermond. Na het
startsein werd op 20 en 21 december
gratis chocomel, glühwein en banket
uitgereikt door het college van B&W,
raadsleden en ondernemers.
Signing & buitenreclame
Van kalender- en verkiezingsborden tot
aan een ruim aantal driehoeksborden.
Overal is gecommuniceerd dat onze
binnenstad weer schoon, veilig en
vooral goed bereikbaar is.

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

Live entertainment
Tot 4 januari is extra entertainment
ingezet om de gezelligheid in de
binnenstad weer te doen herleven.
Van een bont gezelschap straattheater
artiesten tot aan live muziek op diverse
locaties.
Daarnaast werd er voor 2e Kerstdag en
later op 1 en 2 januari gratis schaatsen
aangeboden op de overdekte
schaatsbaan op het Stationsplein.
TV & Radio commercials
Zowel voor radio als TV zijn er diverse
commercials gemaakt. Van RTV, TV11
en L1 voor televisie tot aan Q-music,
Omroep Venlo en L1 voor radio. Maar
ook aan de Duitse bezoeker is gedacht
door ontwikkeling van een Duitstalige
radio commercial.
Advertenties
Naast diverse persberichten is er ook
flink geadverteerd. Via de Limburger zijn
er in totaal 4 hele pagina’s en 4 cover
advertenties geplaatst.
Maar ook voor de Duitse doelgroep is er
geadverteerd in de Rheinische Post.

Suggesties

Digitale communicatie
Via diverse online (social) mediakanalen
zijn er tal van advertenties en berichten
de revue gepasseerd. Daarnaast zijn
alle uitingen gecommuniceerd via de
website www.roermondopen.nl welke
zowel in het Nederlands als in het Duits is
gelanceerd.
Gratis parkeren
Direct na het startsein is er gezorgd
voor gratis parkeren in alle Roermondse
parkeergarages t/m 4 januari.
Communicatie naar ondernemers
Via diverse communicatiekanalen,
te weten brieven, e-mails en
bijeenkomsten, zijn de ondernemers op
de hoogte gehouden van de stand van
zaken.
BIZ nieuwjaarsborrel
Tijdens de nieuwjaarsborrel op 6 januari
jl. is ook nog eens uitgebreid ingegaan
op de terugblik van de “Roermond
Open” campagne en de gevolgen van
de brand waarbij asbest vrijkwam.

Bedrijven Investerings Zones (BIZ) 2016-2020
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Deze Citynieuws is een gezamenlijke
uitgave van Citymanagement Roermond
en de BIZ Binnenstad Roermond.
Citynieuws is bedoeld voor iedereen
die op de hoogte wil blijven van de
ontwikkelingen in Roermond.

Heeft u schade opgelopen tijdens
de periode en wilt u deze verhalen?
Dan vindt u op de website
www.bizroermond.nl/nieuws
een stappenplan met alle
benodigde informatie.
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Om het hele proces rondom de
draagvlakmeting soepel en correct te

laten verlopen, gaan het BIZ Binnenstad
bestuur, Citymanagement en de
Gemeente Roermond, samen met een
externe kwartiermaker, aan de slag.
U wordt als BIZ ondernemer komende
maanden naar uw mening gevraagd
over de toekomst van de BIZ Binnenstad.
Daarnaast wordt u geïnformeerd over de
wijze waarop de draagvlakmeting wordt
georganiseerd.
In de volgende nieuwsbrieven zal de
kwartiermaker zich uitgebreid aan u
voorstellen en u op de hoogte houden
van de stand van zaken. Heeft u vragen of
opmerkingen dan kunt u ons bereiken via
kwartiermaker@bizroermond.nl.

Jaarvergadering BIZ Binnenstad Roermond
Op maandag 23 maart as. vindt de
jaarvergadering plaats van Stichting
BIZ Binnenstad Roermond. Alle
binnenstadondernemers zijn van harte
welkom bij deze vergadering die start
om 19.00 uur (ontvangst v.a. 18.00 uur)
in TheaterHotel de Oranjerie. Naast de
gebruikelijke terugblik op het afgelopen
jaar en een financiële verantwoording
wordt er vooruitgeblikt naar 2015 en
verder.

In het jaar 2015 ligt de focus op de
draagvlakmeting voor een hernieuwing
van de BIZ Binnenstad voor de jaren
2016-2020, waarin u als ondernemer een
belangrijk rol gaat spelen. Waarom deze
draagvlakmeting noodzakelijk is, hoe de
draagvlakmeting gaat verlopen en meer
hoort u op 23 maart. Zorg daarom dat u
erbij bent en meld u alvast aan door een
mail te sturen naar: info@bizroermond.nl.

BIZ Jaarvergadering

Heeft u na het lezen van de nieuwsbrief nog suggesties, tips of vragen?
Neem dan gerust contact op met de
redactie via info@cityroermond.nl.

Colofon

De huidige Roermondse Bedrijven
Investerings Zones (BIZ) zijn gebaseerd
op een zogeheten experimentenwet. De
ervaringen met de BIZ zijn zo succesvol
dat de regering besloten heeft ze in een
definitieve wet te regelen. In juli 2014 heeft
de Tweede Kamer ingestemd met het
wetsvoorstel en in november 2014 is de
experimentele wetgeving omgezet naar
een definitieve wetgeving. De bepalingen
in deze definitieve wetgeving zijn de basis
voor de hernieuwde draagvlakmeting
die vóór de zomervakantie dit jaar zal
plaatsvinden.

www.facebook.com/cityroermond
www.twitter.com/cityroermond
www.youtube.com/cityroermond
www.linkedin.com/company/
citymanagement-roermond

Maandag
23/03/2015
TheaterHotel De Oranjerie
Van 19.00 tot 22.00 uur
Ontvangst v.a. 18.00 uur

www.bizroermond.nl

Meedoen aan unieke NS Spoordeelacties?

Passantentelling binnenstad Roermond

Op initiatief van het Mobiliteitsfonds
Roermond staan er in mei, juli en
december 2015 weer spoordeelacties
gepland. Deze acties bieden de
mogelijkheid om interessant geprijsde
arrangementen aan te leveren,
waardoor treinreizigers worden
getriggerd om Roermond te bezoeken.

ondernemers deelnemen, wil de
VVV een databank opbouwen met
geïnteresseerde ondernemers die in
de toekomst een aanbieding willen
aanleveren. Denk bij een aanbieding
aan: 2=1 (2 x lunch voor de prijs van
1) of minimaal een korting van 35-50%
afhankelijk van wat wordt aangeboden.

Behalve dat deze arrangementen
zich richten op shoppen, cultuur en
watersport is het de bedoeling dat er
altijd een combinatie wordt gemaakt
met een horeca gelegenheid waar een
lunch en/of diner wordt aangeboden
tegen een zeer aantrekkelijke prijs.
De VVV Midden-Limburg werkt als
coördinator hierin nauw samen met de
NS. De aanvragen van de NS komen
vaak ad-hoc binnen, met een zeer
strakke deadline. Hierdoor moeten
er snel combinaties gemaakt kunnen
worden. Mede daarom, en ook om
te voorkomen dat telkens dezelfde

Voor u als ondernemer levert de
actie veel exposure op, doordat de
arrangementen aangeboden worden
op de website www.spoordeelwinkel.
nl en via een digitale nieuwsbrief aan
NS abonnees en abonnees van de
Spoordeelwinkel. Sommige acties
worden ook huis-aan-huis verspreid bij
4,5 miljoen postcodes in Nederland.

Door een samenwerking tussen
BIZ Binnenstad, Citymanagement
en Gemeente Roermond wordt er
gestart met het continu meten van
de bezoekersaantallen en het in kaart
brengen van de bezoekersstromen in
de binnenstad van Roermond. Hiervoor
zijn er op 24 locaties in het centrum
WiFi-sensoren geïnstalleerd. Het systeem
registreert 24 uur per dag, 7 dagen in de
week alle passanten, zonder de privacy
van passanten aan te tasten.

Bent u geïnteresseerd om aan een
dergelijke actie deel te nemen,
stuur dan een mail naar
Sabina van Cruchten:
sabina@vvvmiddenlimburg.nl

Eerste zuil bewegwijzering geplaatst
In januari is een prototype geplaatst
van een zuil van het nieuwe
bewegwijzeringssysteem in de binnenstad
van Roermond. De zuil staat op de hoek
van de Hamstraat en het Stationsplein.
Uit reacties op dit prototype bleek dat
er nog enkele wijzigingen gewenst
zijn welke momenteel doorgevoerd
worden. In de eerste helft van 2015
worden alle 25 zuilen van de nieuwe
bewegwijzering geplaatst. Hiermee komt
een lang gekoesterde wens van de
Roermondse binnenstadondernemers
eindelijk uit. Door een bijdrage van de
BIZ Binnenstad, het Mobiliteitsfonds,
Gemeente Roermond, Citymanagement
Roermond en Europese subsidie
beschikt Roermond straks over een fraai
vormgegeven en een voor Nederland
uniek bewegwijzeringssysteem.
De bewegwijzering is bijzonder omdat
het zogenaamde “heads up” kaarten zijn
in plaats van de standaard noord-zuid
kaarten. Het bijzondere concept, waarbij
de plattegrond kaarten zijn geplaatst in
de kijkrichting zodat iemand zich snel kan
oriënteren waar hij/zij staat, is een nieuwe
manier van ‘wayfinding’ voor bezoekers
van een stad. Roermond is de eerste
stad in Nederland waar deze manier van
bewegwijzering wordt toegepast.

Roermond City
App en gratis WiFi
in binnenstad
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. Inmiddels is de app
al 7.000 keer gedownload en staan er
ruim 500 bezienswaardigheden, winkels
en restaurants in. Alle winkels en horeca
zaken in de Roermondse binnenstad
worden gratis vermeld in de Roermond
City App. Waardoor ze eenvoudig
vindbaar zijn op naam (alfabet) en op
basis van de locatie waar de gebruiker
zich bevindt. Indien ze uw gegevens
steeds makkelijk willen terugvinden
kunnen ze u toevoegen aan
‘favorieten’ op deze manier hebben
ze uw gegevens altijd bij de hand. Wijs
enthousiaste klanten hier gerust op.
Gratis “Wireless Roermond”
De app kan gratis worden gedownload
door gebruik te maken van gratis WiFi
onder de naam “Wireless Roermond”.
Deze extra service naar bezoekers is
onmisbaar in een tijd als deze waarin
smartphones en ipads niet meer uit
het straatbeeld zijn weg te denken.
Meer informatie kunt u vinden op www.
wirelessroemrond.nl
Helpt u ons om dit onder de aandacht
te brengen?
Hang dan de raamsticker op met de
tekst “gratis WiFi in de binnenstad” en
plaats de flyers van de Roermond City
App zichtbaar in uw winkel of horeca
onderneming. Indien u een mail stuurt
naar info@cityroermond.nl geven we
de flyers en raamsticker graag bij u af.

De mogelijkheid om het centrum continu
te monitoren geeft antwoord op de
volgende vragen:

• Welke delen van het centrum zijn
populair/minder populair?
• Wat is de invloed van evenementen op
de bezoekers in Roermond?
• Waar is het te druk of juist te rustig (i.v.m.
veiligheid)?
• Is de koopavond nog wel populair
genoeg?
• Wat is de invloed van
wegwerkzaamheden?
De resultaten van dit onderzoek zijn
bepalend voor het te ontwikkelen
beleid om de bezoekersstromen naar de
binnenstad te vergroten.

De brandweer: meer dan alleen maar
brandjes blussen
Dat de brandweer brandjes blust,
slachtoffers bevrijdt uit autowrakken
en katten uit bomen haalt is algemeen
bekend. Wat minder bekend is, is dat
de brandweer nadrukkelijk inzet op het
voorkomen van branden en als het dan
toch brandt, het voorkomen dat deze
zich verder uitbreidt. Daarnaast en nog
belangrijker, het garanderen van een
veilige ontvluchting van aanwezige
personen als er iets gebeurt. Dit geldt
niet alleen voor gebouwen, maar ook bij
evenementen als de Sjtasiefestasie en
Solar. Hierbij wordt ook gekeken naar het
openbaar gebied, en dan met name de
bereikbaarheid voor de hulpdiensten en
de bereikbaarheid van brandkranen.
In de komende uitgaves van Citynieuws
zal hier verder op worden ingegaan.

De volgende onderwerpen zullen dan
nader worden belicht:
• Wat zijn de consequenties als het toch 		
een keer brandt?
• Wat zijn de verantwoordelijkheden van
u, als ondernemer en wat kunt u zelf
doen aan de (brand-)veiligheid
in en om uw pand?
• Periodieke keuringen van blusmiddelen
en installaties
• Als u uw pand (intern) verbouwt, heeft
dit consequenties voor de (brand-)
veiligheid?
Zijn er nog andere onderwerpen op het
gebied van brandveiligheid die u nader
toegelicht wil zien? Mail deze dan naar
info@cityroermond.nl.

Weet u dat?
Op 21 maart de Roermond Yumble
officieel geopend wordt?
Op 23 maart as. de jaarvergadering
van de BIZ Binnenstad plaatsvindt?
Op 9 mei as. de EerlijkWinkelen route
gelanceerd wordt?
Roermond in de top 10 van meest
bezochte steden van Baps staat?

Feestdagen
Vrijdag 3 april
Winkels open, Goede vrijdag
Zondag 5 april
Winkels dicht, 1e Paasdag
Maandag 6 april
Winkels open, 2e Paasdag
Maandag 27 april
Winkels open, Koningsdag
Vrijdag 1 mei
Winkels open, Dag v.d. arbeid
Dinsdag 5 mei
Winkels open, Bevrijdingsdag
Donderdag 14 mei
Winkels open, Hemelvaartsdag
Zondag 24 mei
Winkels dicht, 1e Pinksterdag
Maandag 25 mei
Winkels open, 2e Pinksterdag

Evenementen
6 maart – 8 maart
Fameus orgelfestijn
28 maart
Fashion Event
2 april
Witte donderdag etalage
wedstrijd
6 april
Zjwamer Paosloup

Sfeerbeelden Roermond in lege etalage
In het kader van leegstandbestrijding
en verfraaiing van het straatbeeld in
de binnenstad heeft het leegstaande
winkelpand aan de Kruisherenstraat een
make-over gekregen. Diverse sfeerbeelden
uit het Roermondse zijn geplaats in de
etalage van het pand.

De sfeerbeelden zijn afneembaar en
kunnen ook gebruikt worden voor
toekomstige projecten. Dit initiatief is
gerealiseerd door een samenwerking
van Citymanagement, BIZ Binnenstad,
straatvereniging Poort van Roermond,
de Roermondse Uitdaging en Gemeente
Roermond.

17 april
Limburg Light Run
26 april
Cityrun
27 april
Koningsdag
5 mei
Bevrijdingsdag
17 mei
Balkonconcerten

