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Winkelen in een sfeervolle binnenstad
Roermond heeft de afgelopen jaren
een positie verworven als aantrekkelijke
winkelstad. Met name de bloemen,
boombakken en de sfeervolle
feestverlichting in de winterperiode
zijn zaken die bezoekers bijzonder
aanspreken. Bezoekers winkelen het
liefst in een stad die sfeer uitademt.
Het merendeel van de bezoekers
noemt sfeerverlichting en -versiering
een van de belangrijkste aspecten
van een winkelgebied en geeft aan
eerder te gaan winkelen wanneer de
stad sfeervol aangekleed is. Dit blijkt uit
onderzoek uitgevoerd in opdracht van

Avontuur Thema Vormgevers. Ruim de
helft van de ondervraagden zegt dan
ook door de versierde binnenstad meer
zin te krijgen om inkopen te doen.
Vanaf 15 oktober zal de bloemversiering
weer plaatsmaken voor sfeervolle
feestverlichting, welke vanaf 1
november 2014 t/m eind januari 2015
het sfeerbeeld van de binnenstad
mede bepaalt. De aankleding van
de binnenstad is ook dit jaar weer
betaald door alle ondernemers van de
binnenstad van Roermond, verenigd in
de Stichting BIZ Binnenstad Roermond.

Officiële ontsteking Kerstdeco
Dat de hele binnenstad tijdens de
donkerste maanden van het jaar
weer sfeervol is aangekleed met
feestverlichting willen we ook dit jaar
niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Daarom wordt de sfeerverlichting
weer feestelijk ontstoken op

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.

vrijdag 28 november as. Alle
binnenstadondernemers zijn van
harte welkom om hierbij aanwezig te
zijn en even stil te staan bij het feit dat
door samenwerking in de vorm van
de BIZ de stad ook dit jaar weer tijdens
de feestdagen een geweldig plaatje
is. Tevens is er gelegenheid om kennis
te maken met en/of bij te praten met
collega ondernemers.
De bijeenkomst wordt georganiseerd
door Citymanagement Roermond
en BIZ Binnenstad Roermond.
Aanmelden voor deze bijeenkomst
kan door een mail te sturen naar
info@cityroermond.nl.

Beleving
Binnenstad
Roermond
De werkgroep Beleving
Binnenstad Roermond of
kortweg BBR heeft een rustige
periode achter de rug,
omdat Roermond al bruiste
van de activiteiten, zoals de
Sjommelmert, NaWaKa, Solar en
de lokale acties. Maar voor het
après-vakantie seizoen staan we
weer in de startblokken. BBR heeft
als doelstelling om samen met alle
ondernemersverenigingen van
de binnenstad, de bezoekers
onze stad te laten beleven.
Dat kan middels evenementen,
zoals de paashazen eerder dit
jaar, maar ook door uniformiteit
in uitstraling, zoals de hartjes
met moederdag. Wat al
behoorlijk concreet is, is dat
werkgroep BBR, in samenwerking
met ondernemersvereniging
Munsterpleinkwartier/Hartje Stad
kerstactiviteiten zal organiseren
tijdens de feestdagen. Creatieve
mensen worden graag uitgenodigd
om bij de werkgroep aan te schuiven.
Aarzel niet en meld u bij de werkgroep
Beleving Binnenstad Roermond
(BBR@kloosterwandkwartier.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.
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Deze Citynieuws is een gezamenlijke
uitgave van Citymanagement Roermond
en de BIZ Binnenstad Roermond.

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

Roermond City App ruim 5.800 keer gedownload!
U leest de titel van dit bericht en denkt misschien: ‘leuk, maar wat heb ik daaraan?
Wordt het daardoor drukker in de stad of
krijg ik daardoor meer klanten of omzet?’
Het antwoord hierop is niet met een harde
ja te geven. Toch wordt het steeds belangrijker dat Roermond als stad en u als
ondernemer online gevonden wordt. In
dit artikel gaan we daarom in op wat de
activiteiten in het kader van het nieuwe
winkelen in Roermond voor u kunnen betekenen.

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. 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 bevind. Indien ze uw
gegevens eenvoudig willen terugvinden
kunnen ze u toevoegen aan ‘favorieten’,
op deze manier hebben ze uw gegevens
altijd bij de hand. De app kan gratis
worden gedownload door gebruik te
maken van gratis WiFi onder de naam
‘Wireless Roermond’.
Uw bedrijfsgegevens vindbaar
De winkels in de Roermond City App
worden automatisch ingeladen vanuit
winkelplatform Brand and product
search, ofwel Baps. Baps heeft een
website (www.baps.nu) en app waarop

deze gegevens ook terug te vinden
zijn. Als unieke functie heeft Baps de
mogelijkheid om te zoeken op merken die
de winkels aanbieden. Zo kunnen klanten
uit heel Nederland bij u terecht komen als
ze op zoek zijn naar een bepaald merk of
product. Het is daarom van groot belang
dat de gegevens correct en compleet
zijn. Ziet u afwijkingen in uw vermelding
in de Roermond City App of Baps?
Meld dit dan via info@cityroermond.nl.
Hoe beoordelen gasten de Roermondse
horeca?
Bij Eten & Drinken is het mogelijk om
individuele horeca ondernemingen
een rating te geven. Iedereen kan een
rating geven door te klikken op ‘geef
uw beoordeling’ en een puntenaantal
toe te kennen tussen 1 en 5. Als er 5
beoordelingen zijn gegeven wordt de
gemiddelde score weergegeven op de
pagina. De 10 best beoordeelde horeca
ondernemingen komen terecht in de top
10. Het is dus niet zo’n slecht idee om uw
gasten hierop te wijzen en zo een plek in
de top 10 te bemachtigen.
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.

Bewegwijzering in de binnenstad
Onder de Roermondse
binnenstadondernemers (BIZ Binnenstad)
leefde al een aantal jaar het idee om
een ‘gastgerichte’ bewegwijzering te
realiseren in de binnenstad. Met concrete
bijdragen van het Mobiliteitsfonds, BIZ
Binnenstad, Gemeente Roermond en
de deelname aan het Europees Project
INVOLVE door Gemeente Roermond
is begin 2014 een start gemaakt
met het opzetten van gastgerichte
bewegwijzering.

Reclame-uitingen zijn er in alle soorten
en maten. Ze dragen bij aan de
dynamiek van de stad en worden
in die zin gewaardeerd. Anderzijds
kunnen ze ook afbreuk doen aan
het straatbeeld en een beperking
vormen voor toegankelijkheid van een
stad. Voor het plaatsen van reclameuitingen gelden dan ook een aantal
criteria, waarvan hieronder een aantal
worden weergegeven:

De bewegwijzering is bijzonder omdat
het zogenaamde ‘heads up’ kaarten
zijn in plaats van de standaard noordzuid kaarten. De plattegrond kaarten zijn
geplaatst in de kijkrichting, zodat iemand
zich snel kan oriënteren waar hij/zij staat.

•
Reclame-uitingen mogen voor
de omgeving niet hinderlijk zijn en er
moet een ongehinderde doorgang
voor voetgangers en mindervaliden
gegarandeerd blijven;

Begin september heeft de aanbesteding
van de borden en het ontwerp van de
definitieve kaarten plaatsgevonden.
Naar verwachting wordt de nieuwe
bewegwijzering in november/december
2014 in de binnenstad van Roermond
geplaatst.

•
Markeringen en natuurlijke
zichtlijnen (lijnafwatering en molgoten)
dienen worden vrijgehouden van
reclame-uitingen.

Mobiliteitsfonds
Publieke en private partijen hebben
in een convenant vastgelegd dat zij
zich gaan inzetten om een betere en
duurzame mobiliteit, bereikbaarheid en
leefbaarheid binnen (de regio) Roermond
te realiseren in combinatie met een
economisch duurzame ontwikkeling
door samenwerking in de vorm van het
Mobiliteitsfonds Roermond.

Hulp voor ondernemers
Het zijn hectische tijden, vooral voor u
als ondernemer. Omzetten staan onder
druk, het koopgedrag van consumenten
verandert snel en de toekomst? Ja,
wie zal het zeggen? Wellicht kan het
Ondernemersklankbord, bestaande uit
300 ‘oud’ – ondernemers, u bijstaan in
deze moeilijke tijden.
De organisatie
Het Ondernemersklankbord (OKB)
bekleedt een vooraanstaande
positie en is één van de grootste nonprofitorganisaties met vrijwillige adviseurs.
Ondernemersklankbord is al bijna 35
jaar actief in heel Nederland. Ongeveer
300 adviseurs helpen ondernemers
met hun vraagstukken in circa 3.000
klankbordtrajecten per jaar.
Regionale teams
20 teams bestrijken het hele land.
Elk team wordt geleid door een

Waar plaats ik
mijn reclameuiting?

regiovoorzitter en bestaat gemiddeld
uit 10 tot 15 adviseurs. De adviseurs en
regioteams worden ondersteund door
een slagvaardige staf vanuit Den Haag.
Advies
Het Ondernemersklankbord geeft advies
op maat voor: startersbegeleiding,
bedrijfsbegeleiding, opvolging,
bedrijfsbeëindiging, bedrijfsovername
en faillissementspreventie. Wilt u weten
wat het Ondernemersklankbord voor
u kan beteken? Ga naar de website
www.ondernemersklankbord.nl of neem
vrijblijvend contact op met de heer
Sjra Clerkx (regiovoorzitter OKB),
via sjraclerkx@kpnmail.nl.

In de binnenstad van Roermond zijn
helaas door de vele uitstallingen van
reclame-uitingen ook ‘beperkingen’
te zien. In de binnenstad maken
voetgangers gebruik van de looproute
die aangelegd is tussen het beklinkerd
wegdek en de lijnafwatering/molgoten.
De looproute wordt veelvuldig gebruikt
door o.a. blinden, slechtzienden,
mensen met kinderwagens of rollator,
waarbij de molgoot/lijnafwatering
dient als oriëntatiepunt. Het is dan
ook niet toegestaan om op deze
strook obstakels te plaatsen. Obstakels
dienen aan één zijde van de looproute
geplaatst te worden (tussen molgoot
en gevel). Het naleven van deze
regels zorgt niet alleen voor een
positief straatbeeld, maar maakt de
binnenstad ook toegankelijker. Op
deze manier werken we met zijn allen
aan een levendige en toegankelijke
binnenstad voor iedereen.

Weet u dat?
In de week van 6 oktober een extra
nieuwsbrief verschijnt ter
gelegenheid van de Nationale
Veiligheidsweek?

Heksenjaar in Roermond
Roermond staat dit jaar in het teken van
het Heksenjaar én dat is goed te zien.
Overal hangen de originele Heksenjaarheksenbezems en banieren met daarop
het logo van het Heksenjaar.
Met een ludieke bezemactie op 12
april werd een start gemaakt met het
omtoveren van Roermond tot een ware
heksenstad. En dat genereerde aardig
wat publiciteit. De activiteiten van het
Heksenjaar zoals de musical Heksenwaan,
het Feexenfeest en de VVV-wandelingen,
vinden door de inzet van de winkeliers
plaats in een passend decor en prikkelen
de nieuwsgierigheid van de bezoeker.

Dit initiatief komt van de werkgroep
Beleving Binnenstad Roermond van de
Stichting BIZ Binnenstad Roermond, die
op deze wijze het Heksenjaar Roermond
ondersteunt. De heksenbezems blijven
nog even hangen. Reden hiervoor is
dat de bezems in enkele delen van de
binnenstad iets later zijn opgehangen,
maar voornamelijk omdat het sfeer
creëert en eenheid geeft aan het
stadsbeeld. De Stichting Feex organisator van het Heksenjaar Roermond
- is zeer erkentelijk voor deze steun van de
BIZ.

Zelfstandig winkelen verhogen
Voor een hele groep mensen is
toegankelijkheid een belangrijke
voorwaarde om zelfstandig
boodschappen te kunnen doen of te
winkelen. Ook door de toename van
het aantal senioren zal de noodzaak
van een toegankelijke binnenstad
sterk toenemen. Wie werk maakt van
toegankelijkheid investeert in de toekomst
en zal zijn klantenbestand zien toenemen.
Hieronder volgen een aantal praktische
tips om dit te realiseren.

toegangsdeur genieten schuifdeuren de
voorkeur. Matten vormen geen obstakel
als ze korte haartjes en een antislip
onderlaag hebben. Ze liggen bij voorkeur
verzonken in de vloer en niet buiten.

Toegang
Zorg er voor dat de toegang tot de winkel
goed zichtbaar en drempelvrij is en er
voldoende vrije ruimte is voor en achter
de deur (min. 1,50 m diameter) om met
een rolstoel te kunnen manoeuvreren.
Bij het volledig automatiseren van de

Kassa en onthaal
De toonbank of balie bestaat bij voorkeur
uit twee hoogten, zodat bezoekers zowel
staand als zittend geholpen kunnen
worden. Ter hoogte van de toonbank
of balie is een vrije draairuimte met een
diameter van 1,50 m wenselijk.

Etalage
Het gezichtsveld van een zittend persoon
is lager dan dat van iemand die recht
staat. Plaats de geëtaleerde producten
niet te hoog. Ook kleine personen en
kinderen hebben hier baat bij.

Vanaf maandag 22 september
4 bussen per dag rijden tussen
Düsseldorf, Brussel en Roermond?
Op 16 november de Goedheiligman
met zijn Pieten aankomt aan de
Roerkade in Roermond?
Op vrijdag 3 okt. het Late Night
Shopping evenement in het Designer
Outlet Roermond plaatsvindt?
Onlangs raamstickers ter promotie
van het gratis WiFi in de binnenstad
zijn gedistribueerd? Nog geen
raamsticker ontvangen? Neem dan
contact op via info@cityroermond.nl.
Komende periode op diverse 		
locaties in de binnenstad weer een
aantal straatkasten gecoat worden?

Feestdagen 2014
Vrijdag 3 oktober
Winkels open,
Dag. v. d. Duitse eenheid
Zaterdag 1 november
Winkels open, Allerheiligen
Woensdag 3 december
Extra koopavond
Dinsdag 23 december
Extra koopavond

Invulling leegstand
Donkere plekken in een levende
stad: leegstand, een ontsierende
onevenwichtigheid tussen vraag en
aanbod van commercieel vastgoed.
Er zijn legio mogelijkheden om deze
lege panden op een goede manier
(tijdelijk) in te vullen om het straatbeeld
te verfraaien. Het mooiste zou natuurlijk
zijn als dit door de hele stad zou zijn,
waardoor de leegstand geen afbreuk
kan doen aan het levendige imago

Het Retail Interventie Team tijdens
de wintermaanden weer actief zal
zijn om het winkelgebied van 		
Roermond veiliger te maken?

van de stad. Ervaring leert echter dat
de bereidheid van pandeigenaren en/
of beheerders een beperking vormt
om dit ook te realiseren. Kent u of weet
u panden waarvan de eigenaren/
beheerders welwillend tegenover
dergelijke initiatieven staan? Informeer
ons dan (via info@cityroermond.nl), zodat
wij kunnen kijken voor een (tijdelijke)
fraaie invulling die een toevoeging is aan
de levendigheid in uw straat.

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

