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In december is er geen uitgave van Citynieuws. De volgende uitgave is in januari 2017.
BIZ Binnenstad Roermond & Citymanagement Roermond wensen u prettige feestdagen!

RESOLVE: een betere samenwerking tussen retail Santa’s Village
en mobiliteit
straatentertainment
Bereikbaarheid is een belangrijk thema
voor veel ondernemers in de binnenstad.
Hoe komen mijn klanten in de stad? Waar
parkeren zij hun auto? Vooral op drukke
Duitse dagen staat de bereikbaarheid van
Roermond onder druk.
Het stadsbestuur vindt de bereikbaarheid
van ondernemers belangrijk, maar wil
daarnaast ook de uitstoot van CO2
reduceren door duurzame mobiliteit
te stimuleren. Bewoners moeten hun
auto ook in de binnenstad kunnen
parkeren. Kortom, de prioriteiten van het
gemeentelijk verkeersbeleid zijn niet
altijd hetzelfde als de wensen van de
ondernemers.
RESOLVE
Met RESOLVE wil Roermond de
betrokkenheid van retailers bij het
opstellen van verkeersbeleid vergroten.
Dit moet aan de ene kant leiden tot
een verkeersbeleid dat de economische
ontwikkeling van de binnenstad beter
ondersteunt. Aan de andere kant moet dit
leiden tot meer draagvlak bij ondernemers
voor maatregelen om het gebruik van
duurzame mobiliteit te stimuleren.

Peer Review
In RESOLVE werkt Roermond samen
met zeven Europese steden en de
Erasmus Universiteit Rotterdam. Door
kennis en ervaringen met elkaar te
delen, leren de steden hoe retailers en
verkeerskundigen beter samen kunnen
werken. RESOLVE wordt mede gefinancierd
door het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling en mogelijk gemaakt door
het INTERREG Europe programma van de
Europese Unie.
Op 6 en 7 juli organiseerde Roermond als
onderdeel van RESOLVE een Peer Review.
Zeven experts uit Portugal, Nederland,
Zweden en Groot-Brittannië hebben het
beleid van de Gemeente Roermond onder
de loep genomen. Daarbij keken zij vooral
naar het raakvlak van retail en mobiliteit.
De experts hebben de stad leren kennen
door een rondleiding en via gesprekken
met bewoners en ondernemers.
De bevindingen hebben zij gepresenteerd
aan raads- en collegeleden.
Zie www.roermond.nl/gvvp onder
‘inspiratie’ voor de adviezen.
Interesse?
Wij zijn nog op zoek naar mensen die met
ons mee willen denken over het nieuwe
gemeentelijk verkeersbeleid.
Heeft u interesse, of wilt u meer weten
over RESOLVE, neem dan contact op met
Jan Waalen janwaalen@roermond.nl.

Van 2 december 2016 t/m 8 januari 2017 is
het weer zo ver, dan is de tweede editie
van Santa’s Village Roermond. Op het
Munsterplein komt een schaatsbaan met
schaatsverhuur, diverse kinderattracties,
verkoopchalets en een groot
Munsterpleinpaviljoen.
In de winkelstraten van de
Officiële opening
Roermondse binnenstad
Santa’s Village
wordt voor bezoekers
Roermond vrijdag 2
december 19.30 uur,
in deze periode van
Munterplein.
vrijdag t/m zondag een
entertainmentprogramma
opgezet. Wat dacht u
van acrobatische buitelaars, Elfes de Noël,
WinterNar, Harlekijn en “acts op stelten”? De
ganzenfanfare zal net als vorig jaar door de
straten waggelen. Deze vrolijke, ludieke en
vooral diervriendelijke act, is gebaseerd op de
eeuwenoude traditie van het ganzenhoeden.
Aan muziek zal het niet ontbreken. Koren,
blaaskapellen, doedelzak spelers en diverse
nationaal en regionale zanggezelschappen
zullen de bezoekers van de binnenstad
entertainen. Wilt u meer informatie over het
straatentertainment tijdens Santa’s Village?
Bezoek dan de website
www.santasvillageroermond.nl.

• Er rondom Kerst extra koopmomenten zijn? Dit
is op vrijdag 23 december (extra koopavond)
en maandag 26 december (2e Kerstdag). De
binnenstadondernemers ontvangen eind
november de posters ‘Wij zijn open’.
• Wist u dat de Santa’s Village commercial draait
voorafgaand aan elke film in de bioscoop
Foroxity Filmarena Roermond?
• U in het Munsterpleinpaviljoen tijdens Santa’s
Village Roermond ook een gezellige Kerst- of
eindejaarsborrel kunt reserveren? Dit kan door
een mail te sturen naar info@santasvillage.nl.

Leegstandbestrijding in Roermond
Citymanagement Roermond en BIZ
Binnenstad hebben samen met de gemeente
Roermond een activiteitenplan opgesteld
om tijdelijk leegstaande winkels in te
vullen. Het is de bedoeling om komend jaar
minimaal 12 panden te voorzien van een
tijdelijke aankleding of invulling of zelfs een
permanente(re) invulling.
De aanpak is gericht op tijdelijke ‘frictie’
leegstand. De aanpak van frictieleegstand
vraagt om een andere aanpak dan

langdurige leegstand, omdat hier sprake is
van courante locaties die veelal hun functie
behouden en waarbij de markt zelf haar
werk doet.
Aan de slag
Op korte termijn wordt er gestart met
aankleding van etalages. Dit is noodzakelijk
om op kortere termijn een aantrekkelijker
straatbeeld te creëren. Het slagen van dit
project hangt samen met de bereidheid
van pandeigenaren om mee te werken aan

Pilot Hamstraat
Op 11 oktober ondertekenden ondernemers
& eigenaren van de Hamstraat, Provincie
Limburg, MKB-Limburg, Citymanagement
Roermond en de Gemeente Roermond
een convenant voor de pilot “Focus op de
Hamstraat”.
De ambitie van deze pilot is om binnen
een termijn van 1 jaar de Hamstraat en
omgeving op te waarderen. Het gebied
moet een eigen identiteit gaan ontwikkelen

rekening houdend met de rijke historie.
Nieuwe initiatieven worden gestimuleerd en
gefaciliteerd, verbindingen met Stationsplein,
Kloosterwandplein en Munsterplein
worden verbeterd en de leegstand wordt
teruggebracht. Daarnaast is het de bedoeling
dat de panden en openbare ruimte kwaliteit
uitstralen.
Een belangrijk onderdeel hierbij is ook de Pilot
Reclamebeleid, die eveneens in de Hamstraat
wordt uitgevoerd. De Hamstraat en omgeving
maakt onderdeel uit van het bekende ‘8tje’
in de binnenstad van Roermond en vormt
de verbinding van het stationsgebied en het
Munsterplein. Het gebied is kansrijk, heeft een
lang verleden als belangrijke winkelstraat en is
cruciaal in de routing door de binnenstad van
Roermond.

de tijdelijke invulling / aankleding van hun
leegstaand pand.
Het bestuur van zowel Citymanagement
Roermond als BIZ binnenstad Roermond,
roept pandeigenaren op om mee te werken
aan het aantrekkelijker maken van de
Roermondse binnenstad en zich te melden bij
Citymanagement via info@cityroermond.nl.
In gezamenlijk overleg kan er dan worden
gekeken naar een geschikte tijdelijke
invulling / aankleding van het pand.

Feestdagen

5/12 Sinterklaasavond
23/12 Extra koopavond, winkels geopend
tot 21.00 uur
24/12 Kerstavond, winkels geopend tot
17.00 uur
25/12 1e Kerstdag, winkels gesloten
26/12 2e Kerstdag, winkels geopend 13.0017.00 uur
31/12 Oudjaarsavond, winkels geopend tot
17.00 uur
1/1 Nieuwjaarsdag, winkels gesloten

Evenementen

2/12 Ontsteken sfeerverlichting & opening
Santa’s Village Roermond
2/12/2016 t/m 8/1/2017 Santa’s Village
Roermond (25/12 en 1/1 gesloten)
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Volg ook onze social media kanalen!
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