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Verbeter uw (online) vindbaarheid
Vindbaarheid heeft alles te maken met
zoekmachine optimalisatie. Zoekmachines
zijn vaak de belangrijkste bron voor
websites om traffic te genereren.
Onderstaand staan 3 tips om de
vindbaarheid te verbeteren. Het volledig
artikel met alle 13 tips kunt u lezen op
www.bizroermond.nl/voor-ondernemers.

1. Begin niet morgen, maar vandaag!

Google heeft tijd nodig om ervoor te
zorgen dat u vindbaar wordt, dus dit
gaat niet van de een op de andere dag.
Blijf daarnaast actief, pas af en toe wat
van uw gegevens aan. Activiteit op uw
website, Google+ of andere online kanalen
waardeert Google meer. Dit betekent
namelijk dat de content actueel is en
direct relevant(er) voor een zoeker.

2. Meld u aan bij Google.nl/mijnbedrijf.
Locatie gebonden zoekresultaten

worden steeds belangrijker voor Google,
wat betekent dat uw bedrijfslocatie
steeds belangrijker wordt. 3 van de 5
zoekacties worden mobiel gedaan en
zoekers verwachten lokale relevante
zoekresultaten. Des te beter is het als uw
gegevens kloppen.

3. Wanneer u een online (social media)
profiel vult, bijvoorbeeld Google+,
vul alle velden zo volledig en correct
mogelijk in. Hoe meer informatie u over
uw onderneming, product en/of dienst
invult des te beter u gevonden wordt
via zoekmachines zoals Google. Lees
zorgvuldig wanneer u uw profiel vult
en neem er de tijd voor. Ook andere
online profielen zoals Facebook, Twitter,
Telefoonboek.nl, Openingstijden.nl
verdienen tijd en aandacht, want ook
deze websites worden in zoekresultaten
getoond.

Gratis WiFi spot op
busstation
Het gratis WiFi netwerk in Roermond is
uitgebreid met een spot op het busstation
in Roermond. Reizigers die moeten
wachten op de bus of die gewoon in de
buurt zijn kunnen nu gratis gebruik maken
van het netwerk met de naam “wireless
Roermond”.
Via het gratis WiFi punt kan ook de
Roermond City App gedownload worden.
De Roermond City App is dé officiële
stadsgids van Roermond en is inmiddels
al ruim 10.000 keer gedownload. De
app is een handig hulpmiddel om in één
oogopslag te kunnen zien wat Roermond
allemaal te bieden heeft op het gebied
van shoppen, horeca, cultuur, water,
evenementen en parkeren in de stad.
Meer informatie kunt u vinden op
www.wirelessroermond.nl.

Wanneer zijn we open in 2016?
Om u te helpen bij deze vraag heeft de
Stichting BIZ Binnenstad Roermond een
jaarkalender opgesteld voor 2016.
Deze jaarkalender geeft advies op welke
dagen de winkels in de binnenstad van
Roermond het beste hun deuren kunnen

open. Dit gaat met name over speciale
dagen, zoals Nederlandse en Duitse
feestdagen en (extra) koopavonden.
Stichting BIZ Binnenstad Roermond geeft
dit advies met als doel meer uniformiteit
in de openingstijden. Uiteraard bepaalt

Colofon

iedere winkel in de binnenstad zijn eigen
openingstijden.
U kunt de jaarkalender 2016 downloaden
via www.bizroermond.nl/voorondernemers/openingstijden.
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Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen?

Suggesties

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

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.
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In de voorbereidende fase van het
winterevenement “Santa’s Village
Roermond” is een aparte stichting
opgericht voor het organiseren en
faciliteren van dit evenement, maar ook
voor soortgelijke evenementen in de
toekomst. Deze samenwerkingspartner
van Citymanagement Roermond en de
BIZ Binnenstad is in het leven geroepen als
Stichting Evenementen City Roermond.
Evenementen City Roermond heeft als doel:
“het verrichten van uitvoeringshandelingen
met betrekking tot evenementen welke
in de gemeente Roermond worden
georganiseerd, en het verrichten van al
wat hiermee verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn”. Daarbij beoogt de
stichting het algemeen nut en is er geen
winstoogmerk. Evenementen City Roermond
tracht haar doel te bereiken in nauw
overleg met Citymanagement en de BIZ
Binnenstad. Het bestuur wordt gevormd
door Emiel Veenstra (voorzitter), Wim Cox
(secretaris), Hans Verbugt (penningmeester,
namens Citymanagement) en Wouter
Rexwinkel (namens BIZ Binnenstad).

Santa’s Village Roermond
De eerste klus van de nieuwe stichting was
het organiseren van het winterevenement
2015: Santa’s Village Roermond. Het
uitgangspunt voor het evenement was
het vergroten van de beleving in de
binnenstad. Niet alleen om in deze periode
meer bezoekers vanuit het Designer Outlet
Roermond naar de binnenstad te trekken,
maar vooral om de Roermondenaren
zelf een aantrekkelijk en gevarieerd
winterevenement te kunnen bieden.
Van 27 november tot en met 31 december
2015 heeft de eerste editie van Santa’s
Village Roermond plaatsgevonden in de
Roermondse binnenstad en wel op het
Munsterplein, met een lokale activiteiten
op de Neerstraat/Roercenter. Door de
positieve reacties van de bezoekers,
ondernemers en exploitanten en de
verkregen media-aandacht was het
evenement geslaagd te noemen.

Jaarvergadering BIZ Binnenstad Roermond
U komt toch ook?
Op maandag 14 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 2016 en verder.

BIZ Jaarvergadering
Maandag
14/03/2016
TheaterHotel De Oranjerie
Van 19.00 tot 21.30 uur
Ontvangst v.a. 18.00 uur
Aanmelden via info@bizroermond.nl

Een binnenstad om trots op te zijn!
Innoverend, levendig, sfeervol, schoon en
veilig, dát is de binnenstad van Roermond!
Niet voor niets heeft Roermond de finale
bereikt van de verkiezing beste binnenstad
van Nederland. Bezoekers van Roermond
geven de binnenstad een waardering van
8,7 gemiddeld.
Voor de tweede keer werd Roermond
genomineerd voor de kwaliteitsprijs voor
de beste binnenstad van de middelgrote
steden van Nederland. Roermond is dit
keer geëindigd op de tweede plaats. De
jury sprak hierbij vooral haar waardering
uit over de continuïteit in het hoge
kwaliteitsniveau van Roermond wat de
stad toekomstbestendig maakt.
Bezoekersonderzoek
Het Platform Binnenstadsmanagement
heeft in samenwerking met de NHTV
Breda en veldwerkbureau Markteffect in
september 2015 een bezoekersonderzoek
uitgevoerd in de vier genomineerde
steden van Nederland, waarbij Roermond
en Gouda met elkaar de strijd aangingen
van beste binnenstad van de middelgrote
steden. Bezoekers werden d.m.v. enquêtes
gevraagd de stad te beoordelen op basis
van de bereikbaarheid, het winkelaanbod,
de beleving en de gastvrijheid, de

belangrijkste bezoekmotieven en het
koopgedrag.
Het onderzoek heeft uitgewezen dat
de Roermondse binnenstad over het
algemeen, van de vier genomineerde
steden, het hoogst wordt gewaardeerd
door haar bezoekers! Deze hoge
waardering is te danken aan een zeer
goede combinatie van horeca en
winkels die de stad te bieden heeft. Het
winkelaanbod is groot en divers en de
horecagelegenheden worden goed
bezocht. Dit zorgt voor een prettig en
sfeervol verblijfsklimaat. De bereikbaarheid
van Roermond is uitstekend. De stad is
goed te bereiken met zowel het openbaar
vervoer als met de auto en fiets.

Het Ambulance Bike Team ook in 2016
weer in de binnenstad te vinden is?

Feestdagen
Vrijdag 25 maart
Winkels open, Goede vrijdag
Zondag 27 maart
Winkels dicht, 1e Paasdag
Maandag 28 maart
Winkels open, 2e Paasdag
De Gouverneur was onder de indruk met de door VVV Midden-Limburg vertaalde Chinese flyers.

VVV Midden-Limburg doet meer dan u
denkt!

Publiek tevreden over verbinding
Designer Outlet - binnenstad

Conclusies
Eyckveld heeft in de zomer van 2015
een uitgebreide analyse op het gebied
van gebruik en beleving van de
verbinding DOR – binnenstad gemaakt
én passantentellingen en – enquêtes
gehouden. Eyckveld komt tot de
conclusie dat:
• de route tussen DOR en de binnenstad
als stedelijke verbinding goed functioneert;
• gemiddeld circa 25% van de bezoekers
van het DOR de binnenstad bereikt,

Op www.bizroermond.nl een
jaarkalender voor 2016 staat met alle
Nederlandse en Duitse feestdagen?

De scheurplattegrond is bedoeld als
een hulpmiddel voor ondernemers om
hun klanten wegwijs te maken in de
binnenstad van Roermond. De nieuwe
scheurplattegrond is vanaf nu gratis
op te halen bij het VVV-kantoor (Markt
17). Daarnaast kunt u de plattegrond
downloaden via www.bizroermond.nl/
voor-ondernemers/plattegrond.

Op de resultaten van dit onafhankelijk
onderzoek mag Roermond trots zijn!

Aanleiding voor dit onderzoek was de
wens van wethouder Angely Waajen-Crins
(o.a. economische zaken) en een motie
van de gemeenteraad bij vaststelling
van het bestemmingsplan Jazz City om
de verbinding tussen het DOR en de
binnenstad van Roermond na bijna vijftien
jaar eens tegen het licht te houden.

Op 14 maart de jaarvergadering van
de BIZ Binnenstad plaatsvindt?

Na het succes van de eerste
scheurplattegronden is het ontwerp
geëvalueerd en zijn er in februari 2016
nieuwe plattegronden gedrukt.

De Roermondse bezoekers zijn in zeer grote
mate (82%) tevreden over de binnenstad.
Van deze bezoekers raadt 25% de
binnenstad aan, aan vrienden, familie en/
of collega’s. Dit percentage is beduidend
hoger dan in de andere genomineerde
steden van Nederland: Dordrecht (15%),
Gouda (12%), en Rotterdam (11%).

Zo luidde de kop van een artikel
in Dagblad de Limburger van 1
december 2015 naar aanleiding van de
bekendmaking van de resultaten van een
onderzoek – uitgevoerd door Eyckveld,
centrum voor omgevingspsychologie –
naar de beleving van de verbinding tussen
het Designer Outlet Roermond (DOR) en de
binnenstad van Roermond.

Weet u dat?

Scheurplattegrond binnenstad

(in 2015 bijna 1.5 miljoen mensen);
• mensen gemakkelijk de weg vinden en
eenmaal op de route naar de binnenstad,
nauwelijks omkeren, anders dan richting
parkeerlocaties (Maashaven, Kazerneplein
en CWI), vooral in het weekend;
• bezoekers overwegend positief zijn over
de beleving van de verbinding.
Aanbevelingen
Uit dit onderzoek is niet gebleken dat
grootschalige ingrepen in de verbinding
noodzakelijk zijn. Natuurlijk zijn er wel
verbeterpunten en daarvoor heeft
Eyckveld aanbevelingen gedaan. Deze
aanbevelingen zijn vertaald naar concrete
actiepunten, die de komende tijd in
overleg met betrokkenen nader zullen
worden uitgewerkt.
Ondernemers pakken de handschoen
enthousiast op! Inmiddels heeft
constructief overleg plaatsgevonden
met het DOR, de BIZ Binnenstad en
Citymanagement Roermond. Naar
verwachting zal voor de zomer al concreet
invulling kunnen worden gegeven aan
een aantal van de aanbevelingen. Het
volledig rapport kunt lezen op www.
bizroermond.nl/voor-ondernemers.

VVV Midden-Limburg is veel meer dan
alleen de VVV winkel op de Markt. De
afdeling promotie en marketing zorgt
ervoor dat Roermond zichtbaar is in heel
Nederland, maar ook daarbuiten.

uw collega’s als straatvereniging. Maak
een afspraak met Sabina van CruchtenHuyskens om samen de mogelijkheden te
bekijken. sabina@vvvmiddenlimburg.nl /
tel. 0475-386302.

U als ondernemer kunt hiervan
meeprofiteren en zichtbaar worden op
de diverse (online) platformen. Sluit aan
als individuele ondernemer of samen met

Bekijk de animatievideo over
VVV Midden-Limburg van toen naar
nu via http://bit.ly/1Sv6ggr.

Ondernemers willen vaker geïnformeerd
worden
De afgelopen maanden is
Citymanagement bezig geweest met
een communicatieonderzoek onder
de ondernemers in de binnenstad
van Roermond. In totaal hebben 176
ondernemers hun medewerking verleend.
Doel van het onderzoek was een zo goed
mogelijk beeld krijgen van de wensen
en behoeften van de ondernemer met
betrekking tot de communicatie vanuit
Citymanagement.
Een van de meest opvallende uitkomsten
van het onderzoek is dat de ondernemers
vaker geïnformeerd willen worden. Maar
liefst 52% geeft aan maandelijks een
nieuwsbrief te willen ontvangen en 69%
geeft de voorkeur aan een papieren
nieuwsbrief. Met de uitgave van de extra
veiligheidsnieuwsbrieven zal in deze vraag
worden voorzien.

De top 3 onderwerpen die de
ondernemers in de nieuwsbrief terug willen
zien zijn evenementen, openingstijden en
bereikbaarheid.
Op het gebied van online communicatie
wordt de voorkeur gegeven aan e-mail.
De nieuwsbrief Citynieuws wordt door
85% van de ondernemers gelezen. Van
de ondernemers geeft 78% aan tevreden
te zijn over de nieuwsbrief en slechts 14%
vindt hem matig. Over het algemeen
zijn de meeste ondernemers tevreden
met de informatievoorziening vanuit
Citymanagement. Gemiddeld wordt de
communicatie vanuit Citymanagement
beoordeeld met een 6.7. Het volledig
rapport kunt lezen op www.bizroermond.nl/
voor-ondernemers.
Wij willen u nogmaals hartelijk danken voor
uw medewerking.

Woensdag 27 april
Winkels open, Koningsdag
Zondag 1 mei
Winkels open, Dag v.d. arbeid
Donderdag 5 mei
Winkels open, Hemelvaartsdag en
Bevrijdingsdag
Zondag 15 mei
Winkels dicht, 1e Pinksterdag
Maandag 16 mei
Winkels open, 2e Pinksterdag
Donderdag 26 mei
Winkels open, Sacramentsdag

Evenementen
1 april
Late Night Shopping DOR
3 april
Christoffel Huiskamer Concerten
10 april
Stoffenmarkt
24 april
Rabobank Roermond Cityrun
30 april
Fashion Event
5 mei
Bevrijdingsfestival
14 mei
Stadsprocessie
15 mei
Kunstmarkt Kiwanis Fête des Arts
20 t/m 26 mei
Voorjaarskermis
29 mei
Balkonconcerten
11-12 juni
Cuypersweekend

