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Slimme, duurzame prullenbakken
De gemeente Roermond heeft als proef voor
6 maanden twee “persprullenbakken” in de
binnenstad geplaatst. Eén op de Steenweg
en de andere op de Grotekerkstraat. De
prullenbak werkt op zonne-energie en perst
het afval samen, waardoor er meer in kan.
Roermond heeft de primeur voor de
Benelux met de persprullenbak Clean
Cube van het bedrijf Environmental Systems
Expertise. “Deze slimme prullenbakken
passen goed in onze ambitie om duurzaam
bezig te zijn en dragen bij aan een
nog schonere en leefbare stad”, aldus
wethouder Raja Fick-Moussaoui.

CO2-uitstoot én kosten.
Ook voor het leeg maken zijn de bakken
gebruiksvriendelijk gemaakt. Aan de
binnenzijde zit een binnenbak die op wielen
staat, waardoor deze gemakkelijk naar het
voertuig gerold kunnen worden. De persoon
die de bak moet legen hoeft de binnenbak
daarom niet over een grote afstand te tillen.

Slimme prullenbak
De prullenbak heeft een brandmelder en
sensoren die kunnen “zien” hoe vol de
bak is. Als de prullenbak bijna vol is, wordt
automatisch een melding gegeven aan het
bedrijf dat het legen verzorgt.

Enquête
communicatieonderzoek

Roermond wordt betoverende kerststad
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Citymanagement Roermond is bezig
met een communicatieonderzoek
onder de ondernemers in de
binnenstad.

Nieuwe NS Spoordeelactie

Tot op heden wordt u geregeld
via diverse communicatiekanalen
geïnformeerd door stichting
Citymanagement Roermond en
stichting BIZ Binnenstad Roermond over
zaken die spelen in Roermond. Omdat
wij veel waarde hechten aan uw
mening en open staan voor uw wensen
willen we u vragen onze enquête in te
vullen. Met deze gegevens kunnen wij
onze communicatie beter af stemmen
op uw behoeften.
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Santa’s Village Roermond: 27 november t/m 31 december 2015
Onder de titel Santa’s Village Roermond
biedt Roermond een compleet
kerstprogramma in het prachtige decor
van de Roermondse binnenstad. Het
Munsterplein wordt omgetoverd tot Santa’s
Village Roermond met een kerstsfeermarkt,
ijsbaan en kinderattracties. De Kerstman
kan vanaf 6 december bezocht worden
op de Neerstraat. Ook zal de stad de
gehele periode gedecoreerd zijn met
sfeerverlichting en zal het publiek vermaakt
worden door live entertainment in de
winkelstraten.
Het Munsterplein in Roermond wordt
omgetoverd tot een gezellige kerstsfeermarkt met een buitenschaatsbaan (met
schaatsverhuur), schaatsterras, Santa’s Bar
en larikshouten chalets. De chalets staan
garant voor een gezellige, warme en vooral

De kerstsfeermarkt op het Munsterplein
wordt verzorgd door de coöperatie Santa’s
Village die met succes al jaren de Santa’s
Village kerstsfeermarkt organiseert op het
Theodoor Dorrenplein in Valkenburg aan
de Geul.
Lees verder op de volgende pagina.

Uitnodiging
Ontsteken sfeerverlichting en
opening Santa’s Village Roermond

Binnenkort komt er iemand langs om
de enquête af te nemen. Het invullen
van de vragen zal slechts enkele
minuten van uw tijd in beslag nemen.
Wij stellen uw deelname zeer op prijs!

De prullenbak is voorzien van een pers
die het afval samendrukt. Hierdoor kan er
maar liefst acht keer zoveel afval in en is de
kans dat de afvalbak op een drukke dag
overloopt, minder groot. Met deze techniek
hoeven deze prullenbakken minder vaak
te worden leeggemaakt en dat bespaart

authentieke uitstraling waaruit hoofdzakelijk
kerst gerelateerde artikelen en etenswaren,
zoals heerlijke oliebollen, wafels, churros
en reibekuchen, worden aangeboden.
Ook aan de kleinere bezoeker is gedacht.
Op het Munsterplein kunnen de kinderen
een ritje maken in het kersttreintje en in de
nostalgische draaimolen. Voor scholen is
het mogelijk om kinderen op bepaalde
tijden gratis gebruik te laten maken van de
schaatsbaan.

Wanneer: vrijdag 27/11/2015
Waar: stadhuis

Colofon
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Programma
18.00
18.30

Ontvangst in het Stadhuis
Welkomstwoord door BIZ 				
Binnenstad, Citymanagement
en Gemeente Roermond
18.50
Start wandeling door de 				
binnenstad
19.15
Officiële ontsteking en opening met 			
verrassingsact op het Munsterplein
19.45 – 21.30 Informele afsluiting in Santa’s 			
Glühwein Bar
Aanmelden via info@bizroermond.nl

Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen?

Suggesties

Ontvangt u deze nieuwsbrief niet of kent u iemand die deze nieuwsbrief
ook graag zou willen ontvangen? Meld dit via info@cityroermond.nl.

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.

Vervolg: Roermond wordt betoverende
kerststad

Dag Baps,
hallo Shopkaart!

Kerstactiviteiten Neerstraat
Van 6 t/m 24 december is de kerstman
iedere dag te bezoeken van 12.00 tot
18.00 uur in de Neerstraat/Roercenter.
Daar wordt een winkelpand omgetoverd
tot het Huis van de Kerstman. Een
prachtige kerstboom, draaimolen en
oliebollenkraam maken de sfeer in
de Neerstraat compleet.

Voelen, passen, deskundig advies,
er gaat niets boven het échte shoppen,
in de winkelstraat dus. Al een paar jaar
laat winkelplatform Baps zien wat je
daar allemaal voor moois kunt vinden.
Inmiddels is het tijd voor vernieuwing:
Baps gaat verder als “Shopkaart”.

Straatentertainment
Bezoekers van Roermond worden
vermaakt door entertainers, muzieken zanggroepen die optredens
verzorgen in een speciaal winterthema
door de hele binnenstad. Tijdens
de dagen voor pakjesavond zorgen
de pieten voor vertier. Na pakjesavond
zullen de straten worden gevuld met
kerstliedjes en zal de winterelf haar
opwachting maken.
Op 20 december organiseert de ECI
Cultuurfabriek het grootste kerstconcert
op de Markt in Roermond, waaraan

veel muzikanten uit Roermond en
omgeving hun medewerking verlenen.
Cirque d’Hiver
Sinds 1984 is het Cirque d’Hiver een
jaarlijks terugkerende sensatie in het
Roermondse kerstprogramma.
Dit stijlvol, traditioneel circus heeft dit
jaar voor de 33e keer een spectaculair
programma dat bezoekers zal betoveren.
Cirque d’Hiver vindt plaats van
25 t/m 28 december in TheaterHotel
de Oranjerie.
Complete kerststad
Onder de titel Santa’s Village
Roermond biedt Roermond een
compleet kerstprogramma in het
prachtige decor van de Roermondse
binnenstad, niet voor niets was Roermond
finale kandidaat voor de titel Beste
Binnenstad van Nederland 2015-2017.
Dus… kom naar Roermond en laat u
verrassen door Santa’s Village!

Aanpak van rondtrekkende
dievenbendes
Ook in Roermond zijn criminele bendes
actief die van plaats naar plaats trekken
en winkeldiefstallen en zakkenrollerijen
plegen. Voor deze bendes gebruiken
we de term ‘mobiel banditisme’.
Openbaar Ministerie, politie en gemeente
ontwikkelen –samen met ondernemers en
beveiligers- maatregelen om deze bendes
een halt toe te roepen.
Daarbij werpen we zoveel mogelijk
drempels op voor de mobiele bandieten.
Vanaf het moment dat hij thuis vertrekt,
daarna over de hele weg die hij aflegt,
zijn delict pleegt, de buit opbergt,
verblijfplaatsen heeft en weer naar huis
terugkeert met de buit en de gestolen
goederen probeert te slijten. Met deze

aanpak maken wij het hen zo lastig
mogelijk om hun delicten te begaan.
Het afgelopen halfjaar zijn concrete
acties uitgevoerd. Zo heeft de politie
verschillende grootschalige controle
acties gehouden in en rondom Roermond.
Verder heeft het Openbaar Ministerie
ervoor kunnen zorgen dat betrapte
mobiele bandieten vaker worden
gedetineerd. Dit heeft natuurlijk meer
impact dan een geldboete waarbij de
verdachte meteen weer op vrije voeten
komt. De gemeente is in gesprek met
enkele ondernemers om samen met hen te
kijken hoe het in de winkels moeilijker kan
worden gemaakt voor de boeven om hun
diefstallen te plegen.

Nieuwe NS Spoordeelactie
Van 15 november tot en met 3 januari
is er een nieuwe spoordeelactie geldig,
waardoor bezoekers met grote korting
Roermond kunnen bezoeken. Deze
spoordeelactie kan tot en met 30
november besteld worden. De actie is
gericht op shoppen in de binnenstad en in
het Designer Outlet Roermond.
Bij het VVV kantoor ontvangen de
bezoekers een goodiebag met daarin:

• Informatie over Roermond;
• Diverse kortingcheques;
• Een leuke gadget;
• Een gratis koffiebon van Designer Outlet
Roermond;
• Gratis coupons.
Heeft u klanten die wat verder moeten
reizen? Attendeer hen dan op deze actie
en laat ze voordelig een dagje Roermond
bezoeken!

Weet u dat?
De commercial van de Roermond
City App in de Foroxity bioscoop
te zien is?

Feestdagen
Vrijdag 4 december
Extra koopavond

Zo is het nog duidelijker wat we doen:
jou de weg wijzen in de winkelstraat.
Bij een nieuwe naam hoort natuurlijk
ook een nieuwe site: www.shopkaart.nl.
VIP Shopkaart
Verder wordt hard gewerkt aan de
introductie van een nieuw product:
de VIP Shopkaart. Dit is een premium
kortingskaart, speciaal voor de
winkelstraat. Je koopt 1x de VIP
Shopkaart en krijgt daarmee een jaar
lang bij deelnemende winkels korting op
het aankoopbedrag. Hoe lekker is dat?
Over Shopkaart
Bij Shopkaart (vroeger Baps) vind je alles
over shoppen in de winkelstraat. Voelen,
passen, deskundig advies, er gaat niets
boven het échte shoppen. Of je op zoek
bent naar je favoriete merk, een speciale
actie of hotspots, Shopkaart wijst je de
weg in de winkelstraat. Dat doen we met
onze website en via onze app.

Zaterdag 5 december
Winkels open tot 17.00 uur

Roadshow cybercrime
Op dinsdag 10 november jl. stond
de campagnebus van de roadshow
‘Cybercrime’ op het Kloosterwandplein.
Deze roadshow maakt onderdeel uit van
de campagne ‘Veilig Zakelijk Internetten’.
In de bus konden ondernemers zich
aanmelden om een quickscan van de
digitale omgeving van hun bedrijf te laten

doen, waarbij een hacker het bedrijf testte.
Daarnaast werd er advies gegeven over
het thema Cyber-verzekeren en werden
producten gepresenteerd.
Winkeliers en ondernemers kunnen zich
nog steeds aanmelden voor een kosteloze
bedrijfsscan via het inschrijfformulier op de
website www.veiligzakelijkinternetten.nl.

Brandveiligheid tijdens de feestdagen
De feestdagen staan weer voor de deur,
de tijd waarin veel ondernemers hun zaak
extra aankleden om in de kerstsfeer te
komen. Hierbij wat tips en voorwaarden
om dit op een zo veilig mogelijke manier te
laten verlopen.
• Versiering moet op minimaal 50 cm 		
afstand blijven van lichtspots en andere 		
hete apparatuur;
• Controleer de bedrading van elektrische 		
feestversiering op beschadigingen;
• Probeer de installatie eerst uit door de 		
lampjes voor het ophangen een half uur
te laten branden;
• Schakel de verlichting na sluitingstijd uit 		
en haal de stekker uit het stopcontact.
Een lampje losdraaien is niet genoeg;
• Gebruik indien nodig een gaaf en goed 		
passend verlengsnoer en leg dit zo neer 		
dat er niemand over kan struikelen.
Gebruik niet meerdere verlengsnoeren 		
achter elkaar;
• Rol kabelhaspels altijd helemaal af. 		
Kabels die over een gangpad lopen
stevig afplakken of afdekken, 			
bijvoorbeeld met een mat;
• Met lucht gevulde ballonnen zijn gewoon
toegestaan.
Hoe herkent u brandveilige versiering?
Er zijn veel brandveilige versieringen op
de markt. Soms gemaakt van veilige
materialen zoals aluminiumfolie en
soms geïmpregneerd. Het is echter niet

eenvoudig te zien welke materialen veilig
zijn en welke niet. Vraag uw leverancier
daar dus nadrukkelijk naar en kijk op de
verpakking.
Het kan zijn dat u de brandveiligheid moet
aantonen aan een toezichthouder van de
gemeente of de brandweer. Bewaar de
verpakking daarom goed, anders is dit niet
meer te achterhalen!

Woensdag 23 december
Extra koopavond
Donderdag 24 december
Winkels open tot 17.00 uur
Vrijdag 25 december
Winkels dicht, 1e kerstdag
Zaterdag 26 december
Winkels open, 2e kerstdag
Donderdag 31 december
Winkels open tot 17.00 uur
Vrijdag 1 januari
Winkels dicht, nieuwjaarsdag
Zondag 7 februari
Winkels dicht, Carnaval
Maandag 8 februari
Winkels dicht, Carnaval
Dinsdag 9 februari
Winkels dicht, Carnaval

Evenementen

Waar koopt u brandveilige versiering?
Veel bedrijven die brandvertragende
behandelingen uitvoeren of
brandvertragende versieringen
leveren, presenteren zich op internet.
Door te zoeken met zoektermen als
‘brandvertragend’, ‘impregneren’ en
‘versiering’ verkrijgt u vrij gemakkelijk
meer informatie over deze bedrijven en
producten.

27 november
Kweijelaovend

Het materiaal is brandveilig als:
• Tijdens de verhitting geen druppels 		
vrijkomen (al of niet brandend of
druipend);
• Tijdens de verhitting geen roetvlokken 		
vrijkomen;
• Het materiaal niet meer dan 15 seconden
navlamt en maximaal 60 seconden 		
nagloeit.

20 december
Grootste Kerstconcert

Als u vragen heeft of u wilt een
brandveiligheidscontrole laten uitvoeren,
dan kunt u contact opnemen via
preventieweert@vrln.nl.

27 november
Ontsteken kerstdeco en opening
Santa’s Village Roermond
27 november t/m 31 december
Santa’s Village Roermond
6 t/m 24 december
Huis van de Kerstman

25 t/m 28 december
Cirque D’hiver
5 februari
Sjolefestasie
6 februari
Sjtasiefestasie
8 februari
De grote Remunjse Optoch
9 februari
Bacchusdrieve

