
BIZ straatvoorzitter in de spotlight 
Gerrit van Tintelen | Poort van Roermond  
Straatvoorzitter sinds 1 jan. 2016 | Bedrijfsnaam: Stichting Exciting Dreams

Welke straten zijn aangesloten 
bij de straatvereniging Poort van 
Roermond?
Abdijhof, Hamstraat, Joep Nicolasstraat, 
Kloosterwandplein 120-158, Kloosterwand-
straat 22-323, Kruisherenstraat, Mariagarde-
straat, St. Cornelisstraat.

Wat maakt Poort van Roermond 
uniek?
De naam zegt het al, de poort voor binnenko-
mend winkelend publiek naar de rest van de 
binnenstad van Roermond. Binnen het gebied 
van de straatvereniging liggen een aantal  
historische panden zoals de Joodse Synagoge, 
Royal Theater en het Geboortehuis van Pierre 
Cuypers.

Met welk doel ben je straatvoorzitter 
geworden van Poort van Roermond?
Om dit stukje binnenstad weer op een hoger 

niveau te krijgen. Vroeger was de Hamstraat dé 
hoofdstraat van de Roermondse binnenstad, 
maar met de komst van het Designer Outlet is 
dit meer verplaatst naar de Markt en Neer-
straat. Momenteel neemt de Hamstraat deel 
aan een pilot project om de straat aantrekke-
lijker te maken voor het winkelend publiek. 
Dit is op dit moment de grootste uitdaging 
voor onze vereniging.

Wat zijn jouw ervaringen als 
straatvoorzitter in de praktijk?
Dat het moeilijk is om iedereen met de neus 
dezelfde kant op te krijgen. Zeker in deze 
economische mindere tijd, waar men het 
gezamenlijk belang uit het oog verliest en 
meer  met eigen belang bezig is. Het is juist 
nu van groot belang dat de straatvereniging er 
voor zorgt dat het hele gebied er gezellig en 
sfeervol uit ziet om het winkelend publiek aan 
te trekken.

Heb je tot slot nog een boodschap 
voor de ondernemers in de 
binnenstad?
Probeer meer gezamenlijk en stadsbreed te 
denken.
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Gerrit van Tintelen tijdens het evenement Airwish van Stichting Exciting Dreams.

Partnerontbijt 
Citymanagement
Op 17 maart vond een ontbijtbijeenkomst 
plaats voor citypartners. Citypartners zijn 
ondernemers die betrokken zijn bij de stad, 
waarin zij dagelijks werken. Als citypartner 
dragen zij bij aan de verdere ontwikkeling van 
Roermond en worden zij op de hoogte gehou-
den van wat er speelt in de stad.

Na het welkomstwoord door Wethouder 
Angely Waajen, stonden de activiteiten van 
Citymanagement Roermond in 2016 en 2017 
centraal. Ten slotte was er aandacht voor de 
uitbreiding van het Designer Outlet Roer-
mond, waarvan de opening gepland staat op 6 
april as. 

Citymanagement Roermond kijkt terug op 
een geslaagde bijeenkomst. Wilt u meer weten 
over het citypartnerschap. Kijk dan op: 
www.cityroermond.nl/over-ons/
citybranding/onze-partners. 

BIZ nieuws
Vanaf 1 februari jl. geeft de BIZ Binnenstad 
Roermond het “BIZ nieuws” uit; een tweewe-
kelijkse digitale nieuwsbrief met als doel de 
binnenstadondernemers op de hoogte te hou-
den van alles wat er speelt in de binnenstad 
van Roermond. Een goed voornemen van de 
BIZ Binnenstad om haar ondernemers in 2017 
beter te informeren. 

Ontvangt u de digitale nieuwsbrief nog niet? 
Meldt u dan aan door een mail te sturen naar 
info@bizroermond.nl. 



•  Er een informatiedocument is samengesteld 
om nieuwe ondernemers wegwijs te maken 
in Roermond? www.cityroermond.nl/over-
roermond/ondernemen-in-roermond/  

•  De website van Citymanagement voorzien 
is van een nieuwe indeling en meer 
informatie? Neem gerust een kijkje op onze 
website www.cityroermond.nl.

•  Op donderdag 6 april de opening is van 
fase 4 van het Designer Outlet Roermond?

Dementievriendelijk Roermond 
In 2015 is een start gemaakt om te komen tot een dementievriendelijk Roermond. 
Een stad waar iedereen mee kan doen; ook als je gedrag door wat voor oorzaak 
dan ook afwijkend is. Mensen met dementie veranderen en kunnen afwijkend 
gedrag vertonen; ze kunnen achterdochtig, passief of vergeetachtig worden.

Het aantal mensen met dementie ver-
dubbelt de komende 20 jaar, ook in 
Roermond. Deze mensen blijven steeds 
langer thuis wonen en gebruik maken van 
voorzieningen in Roermond. U zult ze 
ook tegen komen, vaak zonder dat u in de 
gaten heeft dat deze persoon dementie 
heeft. 

Samenwerking
Roermond wil samen met de partners 
Alzheimer Centrum Limburg, Alzheimer 
Nederland, Hulp bij Dementie, maar voor-
al met de Roermondse samenleving een 
netwerk vormen. Het doel van dit netwerk 
is om ideeën te genereren, maar vooral 
ook te realiseren om daadwerkelijk een 
dementievriendelijke stad te worden.

Wat maakt een onderneming 
dementievriendelijk?
Hier zijn tallozen voorbeelden voor te 
geven, het zit ‘m echter in de bejegening 
van de klant. Bijvoorbeeld door rustig 
te blijven als het afrekenen zeer traag 
verloopt of als de klant niet tot een keuze 
kan komen, maar ook door te checken of 
er andere vragen zijn. Er zijn simpele trucs 
die het omgaan met mensen met demen-
tie versoepelen. U kunt die vinden op de 
site www.samendementievriendelijk.nl. 

Bijdragen
U wilt toch ook bijdragen aan een stad 
waar mensen met dementie met plezier 
kunnen blijven winkelen, een kopje koffie 
kunnen drinken in een lunchroom en waar 
ze mee kunnen blijven doen i.p.v. achter 
de spreekwoordelijke geraniums te zitten?
Mocht u belangstelling hebben om deel te 
nemen aan dit netwerk neem dan contact 
op met Lei Janssens, projectleider “Maak 
Roermond dementievriendelijk!” via tele-
foonnummer 06 12 16 17 18.
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Camera in beeld
Steeds vaker zetten ondernemers en particulieren camera’s in voor hun eigen beveiliging. Veel ondernemers gebruiken 
camera’s voor het houden van toezicht en het beveiligen van hun panden en goederen. De politie gebruikt in het 
dagelijks werk vaak camerabeelden om misdaden op te lossen. 

Om te weten waar camera’s geïnstalleerd 
zijn en wat zij ‘zien’ maakt de politie 
gebruik van een databank, genaamd ‘Ca-
mera in beeld’. Met deze databank kan de 

politie nog sneller zien waar in de buurt 
van een misdaad (bijvoorbeeld een wonin-
ginbraak) zich camera’s bevinden. Hierdoor 
kunnen daders sneller worden gepakt. Bij 

deze databank kan iedereen (particulier,
bedrijf, gemeente) zich aanmelden met 
een camera. Dit kan via de website 
www.politie.nl/cib.

Agenda
7/4 Limburg Light Run 
9/4 Christoffel Huiskamer Concerten 
14/4 Goede vrijdag*
16-17/4 Pasen*
23/4 Roermond City Run
27/4 Koningsdag
29/4  Fashion Event
1/5  Dag van de Arbeid*
5/5  Bevrijdingsdag

*Drukte verwacht i.v.m. Duitse feestdag

Openingstijden met 
de feestdagen
Om te zorgen voor uniformiteit in 
openingstijden heeft de BIZ Binnenstad 
een vrijblijvend advies afgegeven voor 
openingstijden. In dit advies zijn ook de 
openingstijden op feestdagen meegeno-
men. Een overzicht hiervan staat hier: 
www.bizroermond.nl/voor-ondernemers/
openingstijden-winkels-roermond. 


