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Straatvoorzitter in de spotlight
Gonnie Stoot | Blökske Om | Straatvoorzitter sinds juli 2016 | Bedrijfsnaam Friture 
’t Gouden Haantje

1.  Welke straten zijn aangesloten bij 
de straatvereniging Blökske Om?

De Bakkerstraat, Schuitenberg, Zwartbroek-
straat en Zwartbroekplein, St.Christoffel-
straat tot aan de Pelserstraat , de Kloos-
terwandstraat tot en met de Oranjerie aan 
de rechterkant en tot aan de Hema aan de 
linkerkant.

2.  Wat maakt Blökske Om uniek?
Blökske Om onderscheidt zich met de 
andere straten en gebieden door het feit dat 
wij geen grote winkelketens in ons gebied 
hebben, maar kleine speciaalzaken die door 
zelfstandige ondernemers worden gerund. 
Een aantal zaken bestaan al veertig - vijf-
tig jaar en zijn nog steeds in handen van 
dezelfde families. Hierdoor hebben wij een 
hechte band, wat de samenwerking alleen 
maar bevorderd.

3.  Met welk doel ben je 
straatvoorzitter geworden van 
Blökske Om?

Ik ben gekozen door de ondernemers om de 
belangen van ons Blökske Om te behartigen 
in het grote geheel van de binnenstad van 
Roermond. Mijn doel is om gezamenlijk 
de schouders eronder te zetten om onze 

mooie binnenstad te behouden in deze vaak 
roerige tijden.

4.  Wat zijn jouw ervaringen als 
straatvoorzitter in de praktijk?

Samenwerken kan alleen als je directe 
contacten onderhoudt met alle collega-on-
dernemers. E-mail werkt niet altijd goed. 
Ik probeer altijd iedereen, zoveel mogelijk, 
persoonlijk te benaderen. Dit schept een 
band en samen staan we sterk. Hierbij pro-
beer ik zoveel mogelijk ook de bewoners te 
informeren, want alleen op die manier kun 
je er samen iets van maken.

5.  Heb je tot slot nog een boodschap 
voor de ondernemers in de 
binnenstad?

Probeer er samen iets van te maken, want al-
leen zó kunnen we OS REMUNJ, de prachti-
ge parel van Midden-Limburg, os sjtedje aan 
de Maas, behouden voor de toekomst.
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Citynieuws Roermond

Nieuwe bewegwijzeringborden 
De “gastgerichte” Interconnect bewegwijzeringsborden zijn inmiddels overal in de 
binnenstad van Roermond te vinden. Er zijn veel positieve reacties en de borden 
worden goed gebruikt door bezoekers van de binnenstad.

Het afgelopen jaar is er door Citymanage-
ment Roermond samen met de BIZ Bin-
nenstad Roermond, de straatvoorzitters en 
betrokken ondernemers hard gewerkt aan 
een update van alle bewegwijzeringsborden 
in de binnenstad. Volgens planning worden 

de 40 plattegronden eind oktober voor-
zien van de meest up-to-date versie van de 
plattegronden. 

Nieuwe borden
Tevens zijn er 5 nieuwe borden geplaatst: 
twee bij de Cruiseterminal aan de Maasha-
ven, één bord tussen de Cruiseterminal en 
het Kazerneplein, één bord op het Kazern-
plein en één bord bij de parkeergarage 
Stationspark. De plattegrond, die voor het 
nieuwe pand van de H&M stond, is inmid-
dels teruggeplaatst op de Markt (richting de 
Biggenmarkt).
Heeft u vragen omtrent de bewegwijzering 
neem dan contact op met Ruben Loender-

sloot, projectcoördinator Mobiliteitsfonds 
via mobiliteit@cityroermond.nl. 
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Reformatie dag 
Duitsland 
Aanstaande dinsdag 31 oktober is 
Reformatie dag in Duitsland.  Op 
deze dag wordt stil gestaan bij 
het feit dat de Reformatie begon 
toen Maarten Luther zijn stellingen 
publiceerde. Dit is in 2017 500 jaar 
geleden. Dat wil zeggen dat, net 
als op de dag ervoor 30 oktober 
(brugdag) en de dag erna woensdag 
1 november, de Duitsers vrij hebben 
en velen onze stad zullen bezoeken.



•   De Sint en zijn pieten op zondag 19  
november met de stoomboot aankomen in 
Roermond?

•  Er tijdens de Sint- en Kerstperiode in de 
binnenstad van Roermond een entertain-
mentprogramma wordt opgezet in de 
weekenden om de bezoekers te vermaken? 
Bezoekers zullen worden verrast door 
Pieten, entertainers en diverse muziek- en 
zanggroepen.
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Christmas Dreams Roermond
Ook dit jaar wordt er een kerstevenement georganiseerd in het prachtige decor 
van de Roermondse binnenstad. Christmas Dreams Roermond vindt plaats van 1 
december t/m 7 januari 2018. 

Het Munsterplein wordt omgetoverd 
tot Christmas Dreams Roermond met 
een schaatsbaan en schaatsverhuur, het 
Munsterpleinpaviljoen met schaatsterras, 
kinderattracties en een tiental chalets waar 
Kerst gerelateerde artikelen en eten & drin-
ken wordt aangeboden.

Opening
Op vrijdagavond 1 december vindt de offi-
ciële opening plaats van Christmas Dreams. 
Het evenement zal rond 19.30 uur officieel 
geopend worden. Iedereen is van harte wel-
kom om deze opening gratis bij te wonen.
Stichting Exciting Dreams organiseert, 

mede mogelijk gemaakt door Citymanage-
ment Roermond, Stichting BIZ Binnenstad 
Roermond en de gemeente Roermond, het  
kerstevenement. Bezoek de website 
www.christmasroermond.nl voor meer 
informatie en de openingstijden.

Sfeerverlichting tijdens feestdagen 
Bezoekers vinden het belangrijk dat straten waarin aankopen worden gedaan 
verlicht en versierd zijn, dit zijn voor hun redenen om langer in de stad te 
verblijven. Ook de binnenstadondernemers hechten hier veel belang aan en 
daarom kiest de BIZ Binnenstad Roermond er bewust voor om prioriteit te geven 
aan bloemdecoratie én sfeerverlichting.

Avontuur Limburg is in oktober gestart 
met het ophangen van de sfeerverlichting 
in de binnenstad. Begin november zijn de 
werkzaamheden afgerond en op vrijdag 1 
december zal de sfeerverlichting symbolisch 
in gebruik worden genomen. Op diverse 
locaties zullen om esthetische redenen or-

namenten bijgeplaatst worden en een aantal  
guirlandes om veiligheidsredenen vervallen.

Ontsteken sfeerverlichting
Alle binnenstadondernemers zijn vanaf 
18.00 uur welkom op het stadhuis in Roer-
mond. Na een ontvangst in het Stadhuis 

wordt rond 19.00 uur gestart met een korte 
wandeling door de binnenstad die eindigt 
op het Munsterplein. Hier wordt om 19.30 
uur de sfeerverlichting ontstoken. Aanslui-
tend is de opening van het kerstevenement 
Christmas Dreams Roermond. Aanmelden 
voor het ontsteken van de sfeerverlichting 
kan door een mail te sturen naar 
info@bizroermond.nl. 

Meer weten over de sfeerverlichting?
Op de pagina www.bizroermond.nl/
voor-ondernemers/sfeerverlichting staat 
een overzicht met de meest gestelde vragen 
omtrent het ophangen van de sfeerverlich-
ting en contactgegevens waar vragen gesteld 
kunnen worden.

Save the date
Vrijdagavond 
1 december
Ontsteken 

sfeerverlichting

Agenda Binnenstad
30/10 Duitse brugdag*
31/10 Reformatie dag Duitsland*
1/11 Allerheiligen*
10 - 11/11 Opening Vastelaovesseizoen
11/11 Sint Maarten
19/11 Intocht Sinterklaas
24/11 Kweijelaovend
*Drukte verwacht i.v.m. Duitse feestdag


