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De BIZ Binnenstad Roermond wil in 2017 starten met een tweewekelijkse, korte digitale nieuwsbrief voor de
ondernemers in de binnenstad. Indien u uw e-mailadres nog niet heeft doorgegeven óf als u twijfelt of wij uw juiste
e-mailadres hebben, dan kunt u dit doorgeven via info@bizroermond.nl.

BIZ Voorzitter in de spotlight
Dennis van Dijk | Bij de BIZ sinds 2010
Voorzitter BIZ Binnenstad sinds juli 2016

Wat is Stichting BIZ Binnenstad
Roermond?
Stichting BIZ Binnenstad is een
ondernemersfonds dat sinds 2016
wederom voor een periode van 5 jaar
is ingegaan, nadat de Roermondse
binnenstadondernemers zich hiervoor
hebben uitgesproken. Onze doelstellingen
zijn de stad Schoon, Heel en Veilig te
houden. U kent ons van de bloemen
en sfeerverlichting in de binnenstad,
alsmede van het Retail Intervention
Team, acties rondom de bereikbaarheid
van de binnenstad van Roermond en als
deelnemers aan diverse evenementen, denk
daarbij bijvoorbeeld aan Santa’s Village.
Waarom heb jij je aangesloten bij de BIZ?
Als zoon van een binnenstadondernemer
heb ik vele jaren doorgebracht als
bewoner van de binnenstad. Mijn ouders

hadden een winkel op de Neerstraat
waar wij jarenlang boven hebben
gewoond. Daarna heb ik jaren gewerkt bij
een dienstverlenend bedrijf gelegen aan
de Minderbroederssingel. Mijn hele leven
speelde zich grotendeels af in of rondom
de binnenstad van Roermond. Roermond is
mijn geboortestad, mijn woonplaats en voor
een groot deel mijn werkstad. Gaat het met
de binnenstad van Roermond goed, gaat het
met mij en vele anderen ook goed.       
Met welk doel ben je voorzitter geworden
van de BIZ?
De BIZ wordt door vele partijen gezien
als serieuze gesprekspartner. Wij worden
veelvuldig benaderd door partijen die “het
collectief”, de binnenstadondernemers,
willen bereiken. Mede door deze
ontwikkeling zal de organisatie van de
BIZ een transitie moeten ondergaan. De
eerste stappen zijn al gezet en momenteel
zijn wij bezig met de organisatie verder te
ontwikkelen en te verbeteren. Daar ligt ook
mijn doel. De huidige BIZ-organisatie verder
te optimaliseren en klaar te maken voor de
toekomst.     
Wat zijn jouw ervaringen als voorzitter in
de praktijk?
Als zeer prettig ervaar ik de contacten met
alle ondernemers en stakeholders. Erg veel
verschillende zienswijzen, ervaringen en
opvattingen. Wij proberen zoveel mogelijk
rekening te houden met de wensen van
de verschillende partijen, maar helaas
kunnen wij niet voor iedereen alle wensen
realiseren. Wij zijn er voor de ondernemers,
dat is onze basis. Het liefst zou ik morgen
alle punten die op ons verlanglijstje staan,

gerealiseerd willen zien, maar helaas gaan
bepaalde zaken niet zo snel als dat ik graag
zou willen.       
Heb je tot slot nog een boodschap voor
de ondernemers in de binnenstad?
Een bekende uitspraak van Charles Darwin
is: “Het is niet de sterkste of de meest
intelligente die zal overleven, maar degene
die het best in staat is te veranderen”.
Deze uitspraak gaat denk ik ook op voor de
binnensteden. Wij dienen ons aan te passen
aan de behoeften van de klant. Alleen kun
je weinig veranderen, dat doe je samen.
Samen kunnen wij ervoor zorgdragen
dat onze mooie stad Roermond, een
aantrekkelijke, vitale stad blijft.

Save the date

Jaarvergadering BIZ Binnenstad
Roermond.
Dinsdag 14 maart 2017 v.a. 18.00 uur
bij TheaterHotel de Oranjerie.

Meldingen onderhoud binnenstad
Wekelijks komen er bij Citymanagement
en BIZ Roermond diverse meldingen
binnen over onderhoud van de openbare
ruimte, zoals een gat in de bestrating,
zwerfvuil, omgetrapte vuilnisbakken
etc. Deze meldingen kunnen het beste
rechtstreeks worden doorgegeven bij de
gemeente Roermond via
www.roermond.nl/meldingen. Door
uw melding hier door te geven, wordt
de melding direct geregistreerd en het
snelste opgepakt.

• De jaarkalender van de BIZ Binnenstad op de
website staat, met daarin o.a. alle Nederlandse
& Duitse feestdagen en vakanties? Zie
www.bizroermond.nl.
• Q-park een nieuwe app heeft met daarin
actuele parkeerdata van alle Roermondse
Q-park parkeergarages en P&R locaties?
• Het carnavalsseizoen in volle gang is? Heeft u
uw carnavalsvlag al opgehangen?

Veiligheidsonderzoek binnenstad Roermond
Roermond staat bekend als een koopstad
met een groot en divers winkelaanbod én
als een stad waar het goed toeven is. De
wijkagenten van de binnenstad Roermond,
Ron Metsemakers en Jos Amory zijn van
mening dat de veiligheidsbeleving in de
binnenstad echter beter kan.
Welke rol is hierbij weggelegd voor de
politie? Wat kunnen ondernemers zelf
doen? En wat is er mogelijk als er wordt
samengewerkt? De wijkagenten, als politie
Roermond, nemen hierin het voortouw
en starten de komende tijd met het
inventariseren van de huidige situatie.

Onderzoek
Het onderzoek richt zich op de vraag: op
welke manier kan de politie meewerken
aan het optimaliseren van de veiligheid bij
ondernemers/winkeliers in de binnenstad?
Politie Roermond: “De afgelopen tijd hebben
we o.a. overleg gehad met het bestuur van de
BIZ Binnenstad Roermond en zij ondersteunen
deze plannen. Om die reden zal binnenkort,
namens ons, een medewerker u bezoeken en
een gesprek met u voeren aan de hand van een
korte vragenlijst. Wij stellen het op prijs als u
hieraan medewerking verleent. De medewerker
die u bezoekt is de heer Jos Temme. Vraagt u
hem gerust om zich te legitimeren.”

Jos Temme: “Het valt mij op dat ik tot nog toe
kan spreken van een ruimhartige medewerking
van de bezochte winkeliers. Dat is erg prettig en
ik zeg daarvoor een welgemeend dank je wel!
Ik hoop dat ik eenzelfde ervaring mag hebben
bij de volgende 400 die ik nog heb te gaan.”
Mocht u vragen hebben over dit initiatief, dan
kunt u bellen met de politie 0900-8844 en
vragen naar dhr. Metsemakers of dhr. Amory.

Succesvolle aanpak mobiel banditisme
De politie Roermond houdt regelmatig
controles in de binnenstad van Roermond
en het Designer Outlet Roermond in het
kader van mobiel banditisme. Het doel is
om winkeldiefstallen en zakkenrollerijen te
voorkomen en dieven op te sporen.

De controles maken onderdeel uit van een
gezamenlijke aanpak van de gemeente
Roermond, Koninklijke Marechaussee,
Stadstoezicht, politie en Openbaar
Ministerie, waarbij tevens de rol van de
ondernemers van groot belang is om deze
rondtrekkende bendes te kunnen stoppen.
In het laatste weekend van november
2016 heeft er een succesvolle controle
plaatsgevonden samen met politieagenten
uit Duitsland en Roemenië. De actie was
erop gericht om rondtrekkende bendes een
halt toe te roepen. De reacties en resultaten
waren erg positief. Er werden twaalf personen
aangehouden voor onder andere winkeldiefstal,

zakkenrollerij, het in bezit hebben van
geprepareerde tassen en witwassen. Daarnaast
werden nog diverse openstaande boetes geïnd
en bekeuringen uitgeschreven.

Feestdagen
24-28/02 Carnaval

Evenementen

24-28/02 Vastelaoveskirmes
24/02 Sjolefestasie
25/02 Sjtasiefestasie
27/02 De grote Remunjse optoch
28/02 Bacchusdrieve

Colofon
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Download de Roermond City App
via gratis WiFi Wireless Roermond

Volg ook onze social media
kanalen: City Roermond

