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Nieuw verlichtingsplan voor de feestdagen
Lokale ondernemers zorgen niet alleen
voor een gezellige binnenstad, maar tijdens
de feestdagen in Roermond ook voor de
sfeerverlichting en een bijdrage aan Santa’s
Village Roermond. de sfeerverlichting en een
bijdrage aan Santa’s Village Roermond.
Bezoekers van binnensteden winkelen het liefst
in een sfeervol aangeklede binnenstad. Meer
dan de helft vindt het belangrijk dat straten
waarin de aankopen worden gedaan verlicht
en versierd zijn. Versiering wordt gezien als een
belangrijk aspect van een winkelgebied.
Voor veel bezoekers zijn entertainment,

sfeerverlichting en decoratie zelfs redenen om
langer in de stad te verblijven.
Omdat ook de ondernemers hier veel belang
aan hechten kiest de BIZ Binnenstad Roermond
er bewust voor om prioriteit te geven aan
bloemdecoratie én aan de sfeerverlichting.
Wie in de aanloop naar de feestdagen aan het
einde van de middag nog even boodschappen
doet of een avondwandeling maakt door de
binnenstad van Roermond, zal dan ongetwijfeld
de prachtige sfeerverlichting opvallen die
de binnenstad extra mooi maakt tijdens de
wintermaanden.

Save the date!
Vrijdagavond
2 december
Ontsteken
sfeerverlichting
& opening Santa’s
Village Roermond
2016

Bij de aanbesteding voor de nieuwe
sfeerverlichting voor de BIZ periode 2016-2020
is een nieuw verlichtingsplan opgezet met
nieuwe guirlandes en een aantal vernieuwde
kerstornamenten.
De sfeerverlichting in de Roermondse
binnenstad wordt ook de komende jaren weer
verzorgd door de firma Avontuur Limburg.
Vanaf 15 oktober a.s. wordt in de binnenstad
en op de Singelring de sfeerverlichting
opgehangen. Begin november zijn de
werkzaamheden afgerond en op 2 december
zal gelijktijdig met de opening van Santa’s
Village Roermond de sfeerverlichting
symbolisch in gebruik worden genomen.
Vanaf dat moment biedt Roermond, mede
dankzij de ondernemers, weer een compleet
kerstprogramma in het prachtige decor van de
Roermondse binnenstad.
Meer weten over de sfeerverlichting?
Op de website www.bizroermond.nl vindt u
een overzicht met de meest gestelde vragen
omtrent het ophangen van de sfeerverlichting
en contactgegevens waar eventuele storingen
kunnen worden gemeld.

Vanaf december 5 nieuwe gratis WiFi hotspots
In december 2013 zijn de Roermond City App en het gratis WiFi
netwerk wireless Roermond officieel de lucht ingegaan. De
afgelopen jaren hebben veel bezoekers van de stad hier kosteloos
gebruik van kunnen maken. Om dit succes voort te zetten komen er
5 nieuwe WiFi punten bij!
Bezoekers willen tijdens hun bezoek aan Roermond digitaal bereikbaar
zijn. Dit is al jaren op een prettige manier mogelijk dankzij de gratis
WiFi in de binnenstad. Binnenkort worden de 21 hotspots uitgebreid
tot 26 hotspots om een zo goed en snel mogelijk bereik te kunnen

realiseren in de binnenstad. Inloggen op dit netwerk is zeer eenvoudig.
Het enige dat er hoeft te gebeuren is het accepteren van de
gebruikersvoorwaarden.
De nieuwe WiFi punten zijn beoogd voor de locaties: Munsterstraat,
Steenweg, Paredisstraat, Schoenmakersstraat en het Kazerneplein. Het
installeren van deze hotspots zal gebeuren in de maand december. Een
overzicht van de exacte locaties van de huidige 21 WiFi punten is te
vinden in de Roermond City App en op www.wirelessroermond.nl.

• De BIZ Binnenstad Roermond er mede
voor heeft gezorgd dat 11 straatkasten in
de binnenstad voorzien zijn van anti-plak
coating?
• Het Retail Intervention Team (RIT)
vanaf 17 oktober 2016 zorgt voor
extra beveiliging in de Roermondse
binnenstad?
• Er voorafgaand aan de Week van de
Veiligheid een extra nieuwsbrief op 7
oktober wordt uitgegeven?

Tweede editie Halloween Event
Na het succes van afgelopen jaar, wordt dit
jaar voor de tweede keer het Halloween
Event in Roermond georganiseerd op
donderdagavond 27 oktober van 17.00 tot
21.00 uur.
De Halloween versiering zal in de binnenstad
van Roermond volop aanwezig zijn in
de etalages, op straat en vooral op het
Munsterplein. Op het Munsterplein wordt

door een dansgroep diverse dansen
opgevoerd. De echte durfal kan terecht in
het parkje naast de Munsterkerk waar diverse
Halloween figuren zich verstopt hebben. De
kleintjes kunnen zich laten schminken of mee
doen aan de kleurwedstrijd. De prijsuitreiking
van de kleurwedstrijd is om 20.30 uur bij de
Kiosk op het Munsterplein.

Bij diverse horeca ondernemers kunt u
genieten van een gratis heksendrankje. De
horeca ondernemers zullen ook deelnemen
met een heus Halloween menu met o.a. een
pompoensoep en heksen lekkernijen.
Kom donderdag 27 oktober naar Roermond.
De hele stad zal bruisen door de aanwezigheid
van gillende keukenmeiden, heksen, foute
clowns en nog vele andere Halloween figuren.

Wat valt er te ontdekken in Roermond?
Dat vroeg Citymanagement Roermond aan
de inwoners van Roermond. De oproep heeft
geresulteerd in totaal 21 mooie plekken die
volgens trotse inwoners het ontdekken waard
zijn.
Eind augustus zijn de laatste 10 plekken
onthuld die verdeeld liggen in de Gemeente
Roermond. Al deze plekken zijn op een
mooie en soms ook verrassende manier
gefotografeerd en vermeld op de website
www.hetontdekkenwaardroermond.nl. Op
deze website kunt u ook terecht voor meer
informatie over de plekken en de campagne.
De meeste plekken zijn nu ook te bewonderen
op de verkiezingsborden die verspreid
staan door de hele gemeente Roermond.
Ansichtkaarten met daarop de verschillende
plekken zijn (gratis) verkrijgbaar bij VVV
Roermond. Verstuur ze gerust aan iemand

met wie u een plek wilt gaan bezoeken of aan
kennissen in het buitenland met de hartelijke
groeten uit Roermond.
De 21 ontdekken waard plekken
• Praalgraf Munsterkerk
• Rattentoren
• Uitzicht bovenste parkeerdek Roercenter
• Teekenschool
• Ursulinenkapelletje
• De Kasteelhoeve Zuidewijk Spick
• Het Kruiswegpark
• Maasnielderbeek - Schaatsvijver
• Isabelle Greend
• Kasteel Hillenraad
• Cuypershuis
• Caroluskapel
• ECI Cultuurfabriek
• Monumentale Gevels ’t Veld
• Kapel in ’t Zand
• Natuurgebied Hammerveld-Oost

• Graf met de handjes - Het Oude Kerkhof
• Rosslag
• Sint Dionysiuskerk
• Meanderende Swalm in het Groenewoud
• Voorstad St. Jacob

Feestdagen

3 oktober Dag van de Duitse eenheid*
1 november Allerheiligen*
* Drukte verwacht i.v.m. Duitse feestdag

Evenementen

30 september & 1 oktober Oktoberfest
Roermond
15 & 16 oktober Kermis Asselt
21 oktober Dreijaovend
21 oktober Late Night Shopping, Designer
Outlet Roermond
27 oktober Halloween event, Binnenstad
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Volg ook onze social media kanalen!

www.facebook.com/cityroermond

