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In dit nummer:
BIZ Binnenstad zoekt enthousiaste ondernemers
Stichting BIZ Binnenstad Roermond
maakt het mogelijk voor ondernemers om gezamenlijk te
investeren n een aantrekkelijke en
veilige bedrijfsomgeving waar alle
ondernemers in de afgebakende
zone aan meebetalen. Stichting BIZ
Binnenstad Roermond bestaat uit een
bestuur van acht personen dat wordt
voorgezeten door een onafhankelijke
voorzitter.
De BIZ Binnenstad Roermond houdt
zich bezig met diverse projecten die ze
alleen of samen met Citymanagement
Roermond en de Gemeente realiseert.
Enkele voorbeelden van deze projecten
zijn de bloemen, bomen en kerstdeco
in de binnenstad, het Retail Intervention
Team, het Ambulance Bike Team, Sinten Kerst entertainment, de Roermond
City App en gratis WiFi in de binnenstad.
Om dit te realiseren en om de
belangen van de ondernemers te
behartigen nemen de bestuursleden

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.

van de BIZ deel aan diverse project-,
werk- en klankbordgroepen. De
ondernemers worden door de BIZ
Binnenstad vertegenwoordigd in het
Mobiliteitsfonds, de Branche Advies
Commissie (BAC), Overleg Platform
Economie en Toerisme, Parkeerpanel,
Integrale Veiligheid, Het Nieuwe
Winkelen, Beleving enz. enz. Daarnaast
zorgt de BIZ Binnenstad voor de
verslaglegging naar de Gemeente ter
verantwoording van de ontvangen
subsidie en de communicatie naar u als
ondernemer.
Als u dit leest zult u begrijpen wat voor
een last er ligt bij het bestuur dat dit
belangeloos en zonder enige financiële
vergoeding uitvoert naast de dagelijkse
werkzaamheden in de eigen zaak of in
dienstverband.
De BIZ Binnenstad is daarom op zoek
naar enthousiaste ondernemers die zich
in willen zetten voor de Roermondse
binnenstad(ondernemers). Spreken de
bovengenoemde onderwerpen u aan
en draagt u Roermond een warm hart
toe? Aarzel dan niet en meld u bij het
bestuur van de BIZ Binnenstad
(bestuur@bizroermond.nl)
om te zien wat u voor de binnenstad
van Roermond kunt betekenen.

Hoe beoordelen gasten de Roermondse
horeca?
Met de Roermond City App beleven
bezoekers van Roermond nóg meer
van deze mooie stad en alles wat zij
te bieden heeft. De Roermond City
App geeft op een overzichtelijke
manier toeristische en praktische
informatie voor bezoekers van
onze stad. Onder de menu items
Shoppen en Eten & Drinken worden
alle ondernemers in de Roermondse
binnenstad - het BIZ gebied - gratis
vermeld. Daarnaast worden partners
van VVV Midden-Limburg hier
vermeld.
Bij Eten & Drinken is er de
mogelijkheid om de individuele
horeca ondernemingen een rating
te geven. Iedereen kan een rating
geven door te klikken op ‘geef uw
beoordeling’ en een puntenaantal
aan te geven tussen 1 en 5. Om
misbruik te voorkomen moet er bij de
beoordeling een e-mailadres worden
ingevuld. 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 helemaal niet zo’n
gek idee om dit bij uw gasten onder
de aandacht te brengen…

Colofon

Suggesties

Uitgave: Stichting Citymanagement Roermond & Stichting BIZ Binnenstad Roermond|
Postbus 244, 6040 AE Roermond | Kantooradres: Steegstraat 5, 6041 EA Roermond
Tel: 0475 - 337 222 | E-mail: info@cityroermond.nl | Internet: www.cityroermond.nl
Redactie: Stichting Citymanagement Roermond
Fotografie: Photocord, roermond.nieuws.nl, Dogparade
Concept, eindredactie en realisatie: PostMasters, Roermond

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 kiest voor winkelplatform Baps
Na Den Haag, Amsterdam en Maastricht
kiest nu ook Roermond voor een eigen pagina in winkelplatform Baps. Baps staat voor
Brand and product search en is een gratis
winkelplatform waar consumenten via de
site www.baps.nu en via een app (iPhone of
Android) makkelijk kunnen zoeken op merken, stijlen en productgroepen. De winkels
in de binnenstad van Roermond worden nu
gevonden op de merken, stijlen en productgroepen in hun collectie én via de Bapspagina van Roermond-Centrum.

Baps heeft hierbij het volledige
invoertraject uit handen genomen
van de winkeliers georganiseerd in de
Stichting BIZ Binnenstad Roermond.
De winkeliers hoeven alleen hun
vermelding op Baps te controleren en
hebben er verder geen omkijken naar.
Roermond krijgt bovendien het complete
winkelbestand aangeleverd, zodat dit
wordt geïmporteerd naar de Roermond
City App. De winkels in het gebied zijn
daardoor altijd en overal online zichtbaar.
De winkels staan per branche vermeld
in de app op volgorde van afstand van

je huidige locatie. De app laat dus zien
welke winkel het dichtst in de buurt is
van de huidige locatie en geeft de route
er naar toe. Verder is het zo dat, zodra
bezoekers van Roermond met Baps op
hun telefoon in de buurt komen van het
gebied, ze een bericht krijgen waarin ze
worden gewezen op de winkels in de
buurt.
Over Baps
Baps is ontwikkeld in samenwerking met
branchevereniging INRetail (vroeger
CBW-Mitex). In het Baps-bestand is op
dit moment uitgebreide informatie te
vinden van ruim 10.500 mode-, woon- en
sportwinkels. Verder zijn van nog eens
20.000 winkels uit dezelfde branches de
adresgegevens beschikbaar. Via Baps
vind je dus in totaal meer dan 30.000
adressen door het hele land. Dat aantal
blijft groeien, nu ook onder meer beauty-,
elektronica-, en delicatessenwinkels zich
kunnen aanmelden. Wat je ook zoekt,
Baps vertelt waar jij moet zijn!
Meer informatie? Ga naar www.baps.nu.

Cityhopper in binnenstad
De ‘Sjtadsboemel’, zo luidt de naam
van het treintje waarmee bezoekers een
tocht door de Roermondse binnenstad
kunnen maken. Vanwege de ligging
ten opzichte van het Designer Outlet
Roermond en de smalle toegang via de
Grote Kerkstraat vinden veel bezoekers
niet de weg naar onze fraaie binnenstad.
Daarom zal de ‘Sjtadsboemel’ als Hop-on
Hop-off shuttle service worden ingezet.
Elke vrijdag, zaterdag en zondag pendelt
de ‘Sjtadsboemel’ tussen Stationsplein en
Designer Outlet Roermond met als extra

stopplaats ‘Munsterplein’.
Het toeristentreintje rijdt tussen 11.00 en
17.00 uur en in- en uitstappen kan tegen
geringe betaling. Indien de inzet van
deze Hop-on Hop-off service een succes
wordt, zal ook op de andere dagen het
treintje worden ingezet. Dit levert een winwin situatie op voor zowel bezoekers als
ondernemers in de binnenstad en heeft
ook een positief effect op de bekendheid
van de vele culturele en historische
elementen die Roermond rijk is.

Balkonconcerten
Op 18 mei jl. vonden onder stralende
weersomstandigheden voor de derde
maal de VVV Balkonconcerten plaats.
Dit jaar voor het eerst in samenwerking
met het Stedelijk Muziekfeest, dat
de vijftigste editie vierde. Voor deze
speciale gelegenheid zijn diverse
balkons in het historisch centrum
prachtig met bloemen versierd.
Burgemeester Cammaert verrichtte
vanaf het balkon van het stadhuis
de officiële opening. Aansluitend
klonk er op diverse plekken in de
binnenstad muziek vanaf de met
bloemen versierde balkons. Onderweg
vertelden VVV-gidsen over de historie,
de cultuur en de muziek. Het aanbod
varieerde van muziek van Roermondse
componisten, licht klassiek, pop en jazz.
De bloemen aan de balkons zorgden
tijdens deze dag voor zoveel sfeer dat,
door bijdragen van Citymanagement
Roermond, BIZ Binnenstad en
Gemeente de bloemen op de
betreffende balkons de komende
maanden blijven hangen.

Weet u dat?
Restaurant de Gelegenheid een
certificaat van uitmuntendheid
toegekend heeft gekregen van
TripAdvisor?
Hema Roermond is uitgeroepen tot
beste Hema 2014 in de categorie
grote eigen vestigingen?
Op 22 mei het officiële startsein
is gegeven voor de bouw van
‘The Roermond Yumble’?

Who let the dogs out?
Zaterdag 20 en zondag 21 september
zal ‘The DOGPARADE’ te zien zijn
in het centrum van Roermond.
‘The DOGPARADE’ is een unieke
tentoonstelling waarin Nederlands
bekendste kunstenaars samen komen
in één project om doodzieke kinderen
te redden. Voorafgaand aan de
stadsparade zullen de kunstwerken,
levensgrote beschilderde bulldogsculpturen, te bewonderen zijn in de
ECI Cultuurfabriek te Roermond.

De expositie aldaar begint op 29 augustus
en eindigt op 19 september. Het concept
is een bijzondere combinatie van kunst,
maatschappelijk bewust ondernemen
en zorg voor elkaar. Het is de missie van
‘The DOGPARADE’ om bekendheid
en steun te geven aan energiestofwisselingsziekten. De expositie
trekt landelijke bekendheid, geeft
bewustwording aan de ziekte en
financiële steun aan de totstandkoming
van het medicijn.

De Wijkraad stelt zich voor
De Wijkraad St. Christoffel bestaat
uit bewoners van de binnenstad en
vertegenwoordigers van stichtingen en
organisaties, die voor de bewoners van
de binnenstad werkzaam zijn.

Keurmerk Veilig Ondernemen
Om overlast en criminaliteit in een
winkelgebied effectief aan te pakken,
is een goede samenwerking van
winkeliers met Politie en Gemeente van
essentieel belang. Voor het opzetten
van een structurele samenwerking
in dezen is een speciale methode
ontwikkeld, het zogenoemde ‘Keurmerk
Veilig Ondernemen’ (KVO). Om voor
dit keurmerk in aanmerking te komen
werken ondernemers, Gemeente, Politie
en Brandweer structureel samen aan
een schoon, heel en veilig winkelgebied.
Hiervoor maken ze samen afspraken over
de te nemen maatregelen.
Basis Samenwerken
Het KVO is een continu proces, dat
start met het vormgeven van deze
structurele samenwerking. De bestaande
situatie wordt vastgesteld en het plan
van aanpak wordt gedefinieerd. Als
deze stappen zijn afgerond, wordt
het certificaat ‘Basis Samenwerken’

aangevraagd en ontvangt het
winkelgebied van het HBD de eerste
ster. Elke twee jaar vindt een evaluatie
en hercertificering plaats en kan de
volgende ster worden behaald, met een
maximum van vijf sterren.
De 2e KVO-ster Blökske-Om
Sinds 2010 is de Ondernemersvereniging
Blökske-Om deelnemer in dit
veiligheidsprogramma. De uitreiking
van de 1e KVO-ster vond plaats
op de jaarvergadering van de BIZ
Binnenstad op 16 januari 2012. De
2e ster is een waardering voor het
werk dat ondernemers, Gemeente,
Politie en Brandweer de afgelopen
jaren gezamenlijk verzet hebben om
de veiligheid in het winkelgebied te
verbeteren. Op 20 mei jl. heeft
wethouder Ferdinand Pleyte in het
bijzijn van ondernemers en bewoners
de 2e ster in de vorm van een tegel
overhandigd.
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Banieren
Kazerneplein
Het Kazerneplein is in mei opgevrolijkt
met banieren aan de lantaarnpalen
met foto’s van fraaie bouwwerken,
waaronder de Steenen Brug, de
Munsterkerk en de Rattentoren. Tevens
staat op de banieren een verwijzing
om de bezoekers van het Designer
Outlet Roermond er op te wijzen dat
ze binnen twee minuten lopen in de
binnenstad zijn. De banieren op het
Kazerneplein zijn mogelijk gemaakt door
de binnenstadondernemers, verenigd in
Stichting BIZ Binnenstad Roermond.

Onze doelstelling is de leefbaarheid van
de binnenstad te bevorderen.
Dit in de breedste zin van het woord.
We zoeken dan ook steeds weer overleg
met bewoners, ondernemers, Gemeente,
Politie en andere (overheids-)instanties.
Dit alles om onze doelstelling te bereiken:
een sjoon en laefbaar Remunj!

Kijk voor meer informatie op
onze webpagina
www.wijkraadstchristoffelroermond.nl
of bezoek ons op Facebook en ‘like’ ons.
Meedoen? Graag!
We zoeken altijd enthousiaste bewoners,
die samen met ons willen werken aan de
leefbaarheid van onze mooie binnenstad.
Mail ons via
emiel@wijkraadstchristoffelroermond.nl
of bel 0475 – 300837
(Emiel Veenstra, voorzitter).

Roermond gestart met project Waaks
Het project Waaks is opgezet om de
veiligheid in de wijken te verhogen in
samenwerking met hondenbezitters,
wijkraden, Gemeente en Politie. Het idee
achter het project is dat hondenbezitters
vaak door de buurt lopen met hun
huisdier en daardoor ook vaak als eerste
zien of er iets niet in de haak is. Op een
aantal druk bezochte bijeenkomsten
hebben hondenbezitters uitleg gekregen

over het project Waaks. Ze hebben tips
gekregen waar ze op moeten letten en
wat wel en wat zeker niet te doen. Door
hondenbezitters te vragen hun ogen en
oren extra open te houden tijdens het
uitlaten van de hond wordt er weer een
stap vooruit gezet op het gebied van
meer veiligheid en betrokkenheid van
inwoners bij het veilig maken en houden
van de stad.

Komende zomer, tijdens hun 		
11-daags zomerkamp, ruim 		
5.000 jeugddeelnemers van Nawaka
(waterscouting) kennis maken met
de Maasplassen in Roermond?
Het Solar Weekend Festival dit jaar
alweer voor de 10e keer plaatsvindt?

Feestdagen 2014
15 augustus
Winkels open,
Maria Hemelvaart
3 oktober
Winkels open, Dag. v. d.
Duitse eenheid
1 november
Winkels open, Allerheiligen
3 december
Extra koopavond
23 december
Extra koopavond
24 december
Winkels open tot 17:00 uur
25 december
Winkels dicht, 1e kerstdag
26 december
Winkels open, 2e kerstdag
31 december
Winkels open tot 17:00 uur

