Citynieuws Roermond

APRIL 2017

V O O R O N D E R N E M E R S E N B E W O N E R S VA N D E B I N N E N S TA D

BIZ straatvoorzitter in de spotlight
John van Dijk | Westmunster
Oprichter van de straatvereniging 2002 | Bedrijfsnaam: Couturier Johnn van Dijk

soms van besluitvorming een lang proces,
waardoor er mensen afvallen en zeggen dat
er niets gebeurd. Communicatie is dan heel
belangrijk, maar o zo moeilijk. De een wil
e-mail, de ander een brief en de ander een
persoonlijk woord. Dat kost nog meer tijd.
Als je het goed zou willen doen zou er eigenlijk iemand straatvoorzitter moeten worden
die de hele dag de tijd heeft, want zelfs met
onze kleine cluster kost het uren voordat je
een rondje hebt gemaakt. Dit frustreert mij
en daarom ben ik ook op zoek naar iemand,
met passie en zonder eigen belang, die het
zou willen overnemen.
Heb je tot slot nog een boodschap
voor de ondernemers in de
binnenstad?

Wij hebben voornamelijk kleine familie
ondernemingen, die zeer betrokken zijn bij
deze stad en hun straat. Wonen en werken
gaat hier samen. We hebben dus unieke
winkels, producten en/of diensten die met
niets anders te vergelijken zijn. Er is een zeer
nauwe band in de kern van onze vereniging,
die samen de straat schoon houdt, versiert en
gezellige evenementen organiseert.

straat. We wilden een nieuwe bestrating realiseren, dit is door de goede samenwerking
gelukt. Doordat we samen leuke dingen realiseerden, sloten de Schoenmakersstraat en
Munsterstraat aan.
Mijn doel is een samenhorige groep bij elkaar
te houden en de mensen van de ketens te
enthousiasmeren om aan te sluiten. Het is nu
eenmaal zo als je samen een straat schoon
houdt (door het onkruid ook even bij de
buren weg te halen) of gewoon samen leuke
ideeën uitvoert die een straat verfraaid, je
al de helft hebt gewonnen bij toekomstige
klanten. Mijn grote voorbeeld daarbij is het
Designer Outlet Roermond (DOR).

Met welk doel ben je straatvoorzitter
geworden van Westmunster?

Wat zijn jouw ervaringen als
straatvoorzitter in de praktijk?

Welke straten zijn aangesloten bij de
straatvereniging Westmunster?

Schoenmakersstraat, Munsterstraat, Pollartstraat en Heilige Geeststraat.
Wat maakt Westmunster uniek?

We zijn in 2002 met de ondernemers van de
Heilige Geeststraat gestart met een straatvereniging. Ik was altijd de voortouwnemer
als het ging om unieke dingen doen in onze
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Straatvoorzitter zijn vergt heel veel van je tijd
en je moet dealen met heel veel mensen en
tien keer zoveel wensen. Het is moeilijk om
altijd op één lijn te komen, dat maakt
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Werk samen als ondernemers! Je buurman
die hetzelfde verkoopt is geen concurrent,
maar een partner in aantrekkingskracht. Bestudeer eens goed de werkwijze van het DOR
(schoon, schoon, schoon en prachtige etalages). Ook de andere kant van de N280 hoort
bij deze stad, maar probeer niet te drijven op
hun klanten en creëer je eigen klantenkring.
Ben niet gierig met investeren in kwaliteit.
We zijn een stad met zeer veel kansen, maar
door de veelal negatieve houding, zakken
we steeds dieper. Kijk naar jezelf en schuif
niet alles af op, “de gemeente moet dat maar
oplossen”. Vanaf nu dus allemaal met een
positieve blik één kant op!

Agenda
27/4
29/4
1/5
4/5
5/5
13/5
14/5
21/5
21/5
25/5
25/5

Koningsdag
Fashion Event
Dag van de Arbeid*
Dodenherdenking
Bevrijdingsfestival
Stadsprocessie
Moederdag
Stoffenmarkt
Balkonconcerten
Hemelvaartsdag*
Hemelse Fair

*Drukte verwacht i.v.m. Duitse feestdag

• De ‘Wij Zijn Open’ posters op de website
van de BIZ staan? Ideaal voor gebruik op
social media en andere mediakanalen
www.bizroermond.nl/voor-ondernemers/
posters.
• De prachtige bloemen begin mei onze
mooie binnenstad weer kleur geven?
• Het programma van de Munsterplein
kioskconcerten op deze pagina staat:
www.cityroermond.nl/evenementen?

Beëindiging gratis WiFi in de binnenstad
Vrijwel overal in de binnenstad van Roermond kon winkelend publiek
sinds 2013 gebruik maken van de draadloze internetverbinding “Wireless
Roermond”. Veranderende Europese wetgeving en technologische
ontwikkelingen waren aanleiding voor de BIZ Binnenstad ondernemers
en Citymanagement Roermond om voortzetting van het gratis WiFi in de
binnenstad te heroverwegen. Inmiddels zijn alle WiFi hotspots uitgeschakeld.

hetzelfde tarief kunnen bellen, sms’en en
internetten. Daarbij komt dat het mobiele netwerk 3G, door de komst van 4G,
achterhaald is. De snelheid van 3G en WiFi
is niet meer toereikend voor veel functies
op de nieuwe generatie smartphones.
Daarbij heeft het gebruik door meerdere
mensen tegelijkertijd, zoals op terrassen
en pleinen, direct invloed op de snelheid.

In het kernwinkelgebied van Roermond
zijn in 2013 een twintigtal WiFi hotspots geïnstalleerd. Met het gratis WiFi
netwerk in het centrum in combinatie
met de Roermond City App profileerde
Roermond zich als een innovatief winkelgebied dat inspeelde op de behoeften
van het winkelend publiek. Vooral omdat
Roermond jaarlijks veel buitenlandse

Zowel de BIZ Binnenstad ondernemers als
Citymanagement Roermond zijn van mening dat door de afschaffing van de roaming kosten en de verdere ontwikkeling
van 4G, de digitale economie een boost
zal krijgen. Beide partijen zijn echter van
mening dat hier niet een extra gratis WiFi
netwerk voor nodig is in de binnenstad
van Roermond.

bezoekers ontvangt, wilde Roermond haar
bezoekers gastvrij ontvangen door gratis
WiFi aan te bieden.
In december 2016 zijn de Europese Commissie en de Raad van Europa tot een akkoord gekomen, waardoor o.a. de roaming
tarieven per 15 juni 2017 worden afgeschaft. Dan zal men in heel Europa voor

Ontdek Roermond per fiets
Als vervolg van de campagne ‘het ontdekken waard’ heeft Citymanagement
Roermond een gratis fietsroute uitgegeven. De fietsroute komt langs alle 21
plekken die volgens inwoners van Roermond het ontdekken waard zijn. Naast de
handige fietsroute in meeneem formaat is de route ook beschikbaar via de online
fiets routeplanner.
De route is zo veel mogelijk gekoppeld
aan het fietsknooppuntennetwerk, waardoor het een aantrekkelijke route is om
te fietsen. De route, die geheel binnen de

Roermondse gemeentegrenzen blijft, heeft
een totale lengte van 43,3 km. De fietsroute in handig meeneem formaat is gratis
verkrijgbaar bij het VVV kantoor (Markt 17,

Roermond). De online fietsroute vindt u
op de fietsroute planner op de website van
VVV Midden-Limburg. Op de website
www.hetontdekkenwaardroermond.nl is
meer informatie te vinden over de 21 plekken en de openingstijden 2017 per locatie.
Over het ontdekken waard

Roermond is een prachtige stad met een
rijke cultuurhistorie die omgeven is door
natuur. In deze stad zijn nog veel onbekende plekken die de eigen inwoners versteld
zouden doen staan. Daarom heeft Citymanagement Roermond in 2016 een oproep
gedaan aan haar inwoners om bijzondere
plekken aan te dragen. Dit heeft geresulteerd in 21 plekken, die in beeld zijn
gebracht en ten toon worden gesteld op
verkiezingsborden door heel Roermond.
Het doel van de campagne is om inwoners
toerist te laten worden in eigen stad. Voor
toeristen is het een mooie manier om een
andere kant van Roermond te ontdekken.
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