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In dit nummer:
Nu ook Eerlijk Winkelen in Roermond

Kerst met de Zandtovenaar
De kerstspecial “Kerst met de
Zandtovenaar” van de KRO en RKK
voor NPO Zapp en NPO 1, wordt dit
jaar opgenomen in Roermond. Op een
unieke wijze wordt het kerstverhaal
van Jozef & Maria en hun kindje Jezus
verteld.

Tijdens de kerstdagen wordt de
opname op verschillende tijdstippen
uitgezonden op NPO 1, NPO 2 en
NPO 3. Het trekt elk jaar een groot
kijkersaantal, en naar verwachten zal dit
jaar niet anders zijn.

Op donderdag 11 december
vanaf 19.00 uur wordt Kerst met
de Zandtovenaar opgenomen op
de Markt. Met als het decor de
Sint-Christoffelkathedraal voert de
befaamde Zandtovenaar Gert van
der Vijver het kerstspektakel uit voor
live-publiek. De adembenemende
zandtekeningen worden afgewisseld
met klassieke kerstsongs, uitgevoerd
door bekende artiesten en musici. En
alles wordt aan elkaar gekoppeld door
een aansprekende verteller, Klaas van
Kruistum zal het publiek en de kijker
meenemen in het verhaal.

Nieuwe kerstverlichting
Singelring en
Markt
Na een jaar werkzaamheden te
hebben gehad aan de Singelring,
krijgt zij dit jaar nieuwe kerstverlichting.
Aan beide kanten van de Singelring
zijn ornamenten, in de vorm van
cadeautjes, geplaatst. Samen met
de BIZ binnenstad Roermond en
Gemeente Roermond werd ook
dit jaar de kerstverlichting feestelijk
ontstoken op 28 november jl.
De avond werd volop benut om
gezellig bij te kletsen met collega
ondernemers.
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Citymanagement Roermond en BIZ
Binnenstad Roermond wensen u een
fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar.

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.

Colofon

Suggesties
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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.

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

Roermond Winterbreak neemt je mee!
Van 10 december tot en met 4
januari a.s. zal de eerste editie van
Winterbreak Roermond plaats vinden in
de Roermondse binnenstad. Dankzij de
samenwerking tussen Citymanagement,
Gemeente Roermond en B.V. Limburg
wordt Winterbreak Roermond gerealiseerd.
Uitgangspunt voor het evenement is
het vergroten van de beleving van de
binnenstad. Niet alleen voor de bezoekers
van de binnenstad, maar ook vooral om
de Roermondenaren zelf een aantrekkelijk
gevarieerd winterevenement in eigen
stad te kunnen bieden. Een van de
belangrijkste aspecten aan Winterbreak
voor de organisaties is dat het evenement
sociaal verbindend is.
Wat is waar te doen?
Op het Stationsplein komt een overdekte
ijsbaan en een loungepaviljoen. Op
het Munsterplein komen een tiental
winterstands en een winterlounge met
seizoensdranken. Op het pleintje rond
de pomp van de Neerstraat komt een
oliebollenkraam en een carrousel.
Het Kazerneplein wordt de entree voor

bezoekers van het Designer Outlet.
Naast een aantal winterstands is er een
open winterlounge met seizoensdranken
en een algemene informatiestand.
Vanaf DOC kan men met het speciale
Winterbreak treintje door de hele stad
gereden worden.
Entertainment
Naast veel gevarieerd zang-, muziek- en
dansentertainment gedurende de hele
periode in de winkelstraten en op het
kiosk Munsterplein, zijn er ook bijzondere
activiteiten. Zaterdag 20 december wordt
een poging gedaan om het wereldrecord
grootste harmonie te verbreken. In
de periode dat Cirque d’Hiver haar
voorstellingen heeft, zullen circusacts bij
geschikt weer ook “op straat” getoond
worden. De grootste publiekstrekker wordt
ongetwijfeld de opname van Kerst met de
Zandtovenaar.
De winterstands en attracties zijn dagelijks
geopend van 11.00 uur tot 20.00 uur,
m.u.v. 1ste Kerstdag en Nieuwjaarsdag.
De ijsbaan op het Stationsplein is dagelijks
geopend tot 23.00 uur.

Oproep openingstijden Winterbreak

City Express

Citymanagement Roermond en BIZ
binnenstad wilt u graag attenderen op
de openingstijden van Winterbreak.
Het Winterbreak event zal ook op 2e
Kerstdag vele bezoekers vanuit DOC
naar de binnenstad trekken. Winterbreak
is onderdeel van een totaal beleving
in de binnenstad waarbij het van
groot belang is dat winkels ook hun
eigen openingstijden afstemmen op
bovengenoemde tijden en dagen.

Vanaf 1 december t/m 4 januari
rijdt er een treintje door Roermond.
De City Express zal als shuttle dienst
van het Designer Outlet Roermond
naar het Stationsplein rijden, met
als extra stopplaatsen de Markt en
Munsterplein. De City Express pendelt
van woensdag t/m zondag. Tijdens de
winterbreakperiode vertrekt de City
Express tussen 12.00 uur en 19.00 uur
en de ticketprijs bedraagt € 1,50.

Nu ook eerlijk Winkelen in Roermond
Een Fair-Trade winkelroute, wie wil dat
nu niet? Citymanagement werkt samen
met Stichting EerlijkWinkelen, Stichting
Wereldwinkel Roermond en COS Limburg
om een EerlijkWinkelen route te realiseren.
Wat houdt zo’n EerlijkWinkelen route in?
De EerlijkWinkelen route wijst de
weg naar leuke en hippe winkels die
aantoonbaar fair trade, biologische en/
of kringloop producten verkopen. Op een
plattegrond wordt aangegeven welke
winkels fair trade producten aanbieden.
Er zijn meer eerlijke winkels dan je denkt!
Wat zijn eerlijke winkels?
Er zijn 4 categorieën waaronder de
winkels verdeeld kunnen worden.
Winkels moeten onder een van deze
categorieën verdeeld worden om
opgenomen te worden in de route.
• Fair Trade, eerlijke handel bevordert
duurzame ontwikkeling in de
internationale handel. Keurmerken van
deze categorie zijn: Max Havelaar,
Fair Trade, Fair Wear, Mady-By en UTZ
Certified.
• Biologisch, producten van biologische
oorsprong zijn geproduceerd zonder
chemische bestrijdingsmiddelen of
kunstmest. Keurmerken van deze
categorie zijn: EKO, Demeter, Skal,
Rainforest Alliance, MSC en Ecocert.
• Tweedehands, het opnieuw gebruiken
van reeds bestaande producten levert
geen extra belasting op voor mens en
milieu.
• Overig, deze categorie is gemaakt
voor bedrijven wie niet onderverdeeld
kunnen worden in bovenstaande
categorieën, maar toch EerlijkWinkelen
stimuleren. Denk hierbij aan de verkoop
van streekproducten of een winkel
waar producten verkocht worden door
mensen met een beperking.

Waarom een EerlijkWinkelen route in
Roermond?
Roermond heeft veel te bieden, ook op
het gebied van eerlijk winkelen. Door
het uitbrengen van een geprinte route
en een online route, te bekijken via de
website en app van EerlijkWinkelen,
krijgen de deelnemende winkels meer
bekendheid, zowel onder de doelgroep
als mensen wie nieuw zijn met dit
concept.
Welke steden nog meer?
Roermond heeft al een grote
hoeveelheid voorgangers. Verscheidene
toonaangevende steden zoals
Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Utrecht
en nog zo’n 34 andere steden hebben al
een route en webpagina.
De EerlijkWinkelen route zal begin 2015
verkrijgbaar zijn in de deelnemende
winkels, VVV-kantoor aan de Markt,
de EerlijkWinkelen app en via
www.eerlijkwinkelen.nl.
In de eerste uitgave van deze
plattegrond is ruimte voor een 24-tal
winkels voor de EerlijkWinkelen route
in Roermond. Wilt u ook dat uw winkel
vermeld wordt op de plattegrond? Neem
dan contact op met Citymanagement
Roermond via info@cityroermond.nl.

Binnenstadondernemers plaatsen AED’s
Een AED is een kostbaar apparaat en
stond al een tijd op het verlanglijstje
van de BIZ Binnenstad Roermond. In
november heeft Gemeente Roermond
geld beschikbaar gesteld voor de
aanschaf van 8 automatisch externe
defibrillatoren. Deze AED’s worden
op verzoek van de BIZ Binnenstad
Roermond geplaatst bij Mc Donalds,
Edelsmid Paul van den Hout, V&D,
Hotel en Grandcafé de Pauw, Markt
10, BENU Apotheek, PostMasters en
Café & Zo. Wethouder Smitsmans reikt

in december de eerste defibrillator uit
aan mevrouw Kool-Castelijn van BENU
Apotheek. In het bijzijn van dhr. W.
Cremer, voorzitter BIZ, gaf wethouder
Smitsmans aan de betrokkenheid van
zowel BIZ Binnenstad als ondernemers bij
een “hartveilig” Roermond erg op prijs
te stellen. Het plaatsen van deze AED’s
was niet mogelijk geweest zonder de BIZ
en medewerking van de verschillende
ondernemers waar deze komen te
hangen.

Gratis WiFi binnenstad met één jaar
verlengd

Weet u dat?
Er de afgelopen maanden nog
extra straatkasten gecoat zijn?

Om het winkelgenot van de
Roermondse binnenstad bezoekers
verhogen, heeft Roermond besloten
om het lopende contract met één
jaar te verlengen. Hierdoor kunnen
de bezoekers van de Roermondse
binnenstad ook in 2015 weer genieten
van gratis WiFi in de binnenstad. De
huidige naam Wireless Roermond zal
ook komend jaar gebruikt te worden.
WiFi hotspot
In de Roermondse binnenstad
zijn een twintigtal zogenaamde
straatkasten omgebouwd tot WiFi
hotspot. Deze hotspot is gratis voor
iedereen toegankelijk. Inloggen is zeer
eenvoudig. Het enige wat u hoeft
te doen is het accepteren van de
gebruikersvoorwaarden. Na een uur
wordt u opnieuw gevraagd om de
gebruikersvoorwaarden te accepteren.
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.
Zowel de BIZ Binnenstadondernemers
als Gemeente en Citymanagement
ondersteunen dit project waarmee
‘Het Nieuwe Winkelen’ in Roermond
weer een stap dichterbij komt.
Het Nieuwe Winkelen
‘Het Nieuwe Winkelen’ betekent
dat winkeliers beter inspelen op het
veranderende koopgedrag van de
consument waarbij internet en mobiele
telefonie een steeds grotere rol spelen:
de binnenstad van de toekomst. De
samenwerkende partijen zien WiFi in
combinatie met de Roermond City
App als een kans om de winkelbeleving
te vergroten. Hiermee kunnen
ondernemers hun klanten een optimale
service bieden en het winkelen in
Roermond nog leuker en gemakkelijker
maken.

Er 8 AED’s op verschillende locaties
geplaatst zijn?
Dit jaar voor het eerst Winterbreak
Roermond wordt georganiseerd?
Er van 1 dec. t/m 4 jan. een Winter
Express treintje gaat rijden door de
binnenstad?

Retail Intervention Team
Het Retail Intervention Team is
ook dit jaar op initiatief van de BIZ
binnenstadondernemers in het leven
geroepen en beschouwen het extra
toezicht als zeer welkom.
Het team, op de foto hierboven te zien,
is 13 oktober jl. van start gegaan met het
veilig houden van de binnenstad.

Zij zullen tot en met 29 maart 2015
dagelijks voor u klaarstaan. In het geval
van een ongewenste situatie kan dit
extra toezicht direct worden opgeroepen
door u. De beveiligers zijn te bereiken
op 06 - 345 96 555. Bel dit nummer voor
assistentie, ook in geval van twijfel. Beter
een aantal malen teveel gebeld dan één
keer te weinig!

Fietszadelhoesjes
Citymanagement Roermond is druk
bezig geweest met de realisatie
van fietszadelhoesjes ter promotie
van de Roermond City App en het
gratis WiFi in de binnenstad. Op korte
termijn zullen de fietszadelhoesjes op
verschillende locaties in de binnenstad,
zoals de fietsenstallingen op het

Kloosterwandplein en de Steenen
Trappen, verspreid worden. Met deze
actie wil Citymanagement Roermond
de combinatie van Roermond City App
en het gratis WiFi bij de inwoners en
bezoekers onder de aandacht brengen
om de winkelbeleving in de binnenstad te
vergroten.

Bewegwijzering in de binnenstad
De “gastgerichte” bewegwijzering in
de binnenstad van Roermond begint
echte vormen aan te nemen. Keuze wat
betreft het design, kleur, lettertype en
vormgeving van de bewegwijzering is
nagenoeg afgerond. De geselecteerde
leverancier is inmiddels begonnen
met het produceren van de unieke
bewegwijzeringsborden
In de week voor kerst wordt de eerste
bewegwijzeringsbord feestelijk onthuld
samen met de ondernemers en
wethouder. Iedereen wordt van harte
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!
We zullen u informeren over de exacte
datum en tijd.
Door een bijdrage van de BIZ binnenstad,
het Mobiliteitsfonds, gemeente Roermond
en Europese subsidie van het project
INVOLVE kan Roermond zich met dit

project scharen bij steden als New York,
Moskou, Birmingham en London.
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 nieuw
manier van ‘wayfinding’ voor bezoekers
van een stad. Roermond is de eerste
stad in Nederland waar deze manier van
bewegwijzering wordt toegepast.

Feestdagen
Dinsdag 23 december
Extra koopavond
Woensdag 24 december
Winkels open tot 17:00 uur
Donderdag 25 december
Winkels dicht, 1e kerstdag
Vrijdag 26 december
Winkels open, 2e kerstdag
Woensdag 31 december
Winkels open tot 17:00 uur
Donderdag 01 januari
Winkels dicht, nieuwjaarsdag
Zondag 15 februari
Winkels dicht, carnaval
Maandag 16 februari
Winkels dicht, carnaval
Dinsdag 17 februari
Winkels dicht, carnaval

Evenementen
Winterbreak
10 dec. 2014 t/m 4 jan. 2015
Kerst met de Zandtovenaar
11 dec. 2014
Cirque d’hivers
25 dec. t/m 30 dec. 2014
Oudejaarsavond
31 dec. 2014
Sjolefestasie			
13 feb. 2015

Sjtasiefestasie			
14 feb. 2015
Carnaval
15 t/m 17 feb. 2015

