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BIZ straatvoorzitter in de spotlight
Erik Blokdijk | Statieplaza | Straatvoorzitter sinds december 2016 | Bedrijfsnaam: Cafe&Zo
Welke straten zijn aangesloten bij de
straatvereniging Statieplaza?

Het Stationsplein.

Wat maakt Statieplaza uniek?

Op het Stationsplein is voornamelijk horeca
gevestigd, de diversiteit maakt het uniek. Op
elk moment van de dag kun je er terecht; voor
een vers kopje koffie in de ochtend tot een
heerlijke cocktail in de avond. Qua eten is er
een breed assortiment: het kan een broodje
voor onderweg zijn, maar ook een heerlijk
diner.
Met welk doel ben je straatvoorzitter
geworden van Statieplaza?

Het belangrijkste doel is om de stad te verbinden, op welke manier dan ook. Ik denk dat
we samen sterk staan. Zo kunnen we ervoor
zorgen dat we een leuke, gezellige en dynamische stad blijven.
Wat zijn jouw ervaringen als
straatvoorzitter in de praktijk?

Ik ben nog niet heel lang actief als straatvoorzitter, toch zie ik dat het heel belangrijk is dat
er straatvoorzitters zijn. Het Stationsplein was
vaak een vergeten hoekje (zo leek het). Vanaf
mijn komst zie ik veel verandering, waardoor
onze straatvereniging absoluut niet meer het
vergeten hoekje is.

Meldingen
openbare ruimte
Heeft u een melding over onderhoud van
de openbare ruimte in de binnenstad van
Roermond? Bijvoorbeeld beschadigingen aan
de boombakken en bloemdecoratie, een gat
in het wegdek, zwerfvuil, beschadigingen aan
het straatmeubilair of verlichting die het niet
doet.
Geef dit direct online door bij de gemeente
Roermond via www.roermond.nl/meldingen
dan wordt uw melding het snelste opgepakt.
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Heb je tot slot nog een boodschap
voor de ondernemers in de
binnenstad?

Samenwerken is heel belangrijk, zo kunnen we
werken aan een leuke gezellige binnenstad.
Denk niet in problemen, maar in oplossingen.
Probeer het publiek van het Designer Outlet
Roermond (DOR) voor je te winnen. Zo zien
en horen wij dat er ook veel toeristen voor de
2e keer naar Roermond komen. Niet voor het
DOR, maar juist voor de binnenstad. Zorg dat
deze bezoekers blijven komen! Daar zijn we
zelf verantwoordelijk voor, niet de gemeente
en niet het DOR.

Agenda Binnenstad
30/6 - 2/7 Rrrollend Roermond
1/7
Roermond Swingt Jazz Night
1-2/7	Internationaal Big Band
Festival
26-27/7
Sjommelmert
3-6/8
Solar Weekend Festival
23-27/8
Limburg Festival
25/8	Late Night Shopping
Designer Outlet Roermond

• Iedereen die een foto van zichzelf met de
R O E R mond instuurt via Facebookpagina
City Roermond en deze pagina liked, kans
maakt op mooie prijzen van Roermondse
binnenstadondernemers? De R O E R mond
selfie-actie loopt nog t/m 16 juli a.s.
• Het Retail Innovation Center (RIC),
hét kenniscentrum van én voor de
retailbranche, op 22 juni jl. is geopend op
Kloosterwandstraat 1?
• De Opera Bouffe Schinderhannes na 8 jaar in
een snelle, hedendaagse versie terug komt in
het theater? Eind augustus is de première.

Samen aan de slag!
Op 10 mei 2017 ondertekenden Stichting Citymanagement Roermond, Stichting
BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond een overeenkomst voor een
periode tot en met 31 december 2020. De overeenkomst moet leiden tot een betere
samenwerking om zo de aantrekkelijkheid van de Roermondse binnenstad voor zowel
bezoekers als ondernemers te vergroten.
Sinds de ondernemers zich in 2010 in de
Stichting BIZ Binnenstad hebben verenigd, zijn
er drie partijen die zich vanuit hun functie en
doelstellingen inzetten voor de binnenstad
van Roermond: de gemeente, Citymanagement en de BIZ Binnenstad.
De drie partijen hebben hun wens om samen
te komen tot verdere effectiviteit en efficiency in hun inspanningen voor de binnenstad,

uitvoering gegeven in een overeenkomst die
door de drie partijen is ondertekend.
Met de uitvoeringsovereenkomst ligt er
een vernieuwde basis om samen aan de slag
te gaan en zal de organisatiestructuur van
Citymanagement hierop worden aangepast.
Zo gaat Citymanagement aan de slag met
de werving van een binnenstadmanager die
leiding zal geven aan de uitvoeringsorganisatie
van Citymanagement.

Vervanging
bollards centrum
Roermond
Voor de selectieve toegang van het
stadscentrum voor gemotoriseerd
verkeer wordt gebruik gemaakt van
automatisch inzinkbare palen, de
zogenaamde bollards. Zes van deze
bollards hebben het einde van de
levensduur bereikt en worden in de
komende maanden vervangen. De
nieuwe bollards maken geen gebruik
meer van pasjes, maar werken door
middel van kentekenherkenning.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door
een aannemer in opdracht van de gemeente. Per locatie zal de doorgang tijdens de
graafwerkzaamheden, gedurende drie à vijf
werkdagen belemmerd zijn. De gemeente
vraagt u hiermee rekening te houden.
Planning

De planning van de werkzaamheden, onder
voorbehoud van wijzigingen, is als volgt:
26-30 juni
Paredisstraat
3-7 juli
10-12 juli

Neerstraat
Pastoorswal

21-25 augustus St. Christoffelstraat
28-30 augustus Kloosterwandstraat
4-8 september Emile Seipgensstraat
Vragen

V.l.n.r. Hans Verbugt (penningmeester Citymanagement), Jos Rutten (voorzitter Citymanagement), Angely
Waajen-Crins (wethouder Economische zaken), Dennis van Dijk (voorzitter BIZ binnenstad), Remco van den
Hout (tweede Secretaris BIZ binnenstad) en Hans Strijbos (penningmeester BIZ binnenstad).
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Voor vragen kunt u op werkdagen van 8.00
tot 16.00 uur contact opnemen met de
uitvoerder van ST&D, Raymond Brinkerink
telefoonnummer 055 - 366 8579. Of de toezichthouder van de gemeente Roermond, Jos
Willems telefoonnummer 06-54703181.

