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BIZ straatvoorzitter in de spotlight
Dieuwke Mesch | Roermond West
Straatvoorzitter sinds 2016 | Bedrijfsnaam Cupcakefun
van de straatjes is een unieke plek om te
winkelen waar bezoekers kunnen genieten van
prachtige boetiekjes, heerlijke horeca, leuke
cadeauartikelen en lokale producten. Allemaal
winkels gedreven door passie.
Met welk doel ben je straatvoorzitter
geworden van Roermond West?

Ik ben begonnen in 2013 als algemeen bestuurslid, in 2015 ben ik de functie van
penningmeester gaan vervullen en sinds 2016
ben ik voorzitter. Ik kan een heel mooi verhaal
vertellen over missie en visie, echter was er gewoon iemand nodig “for the job” en niemand
wilde het doen, dus ben ik het gaan doen.
Welke straten zijn aangesloten bij de
straatvereniging Roermond West?

Roermond West of te wel de straatjes bestaan
uit: Neerstraat, Paredisstraat tot de Steenen
Trappen, Brugstraat, Marktstraat, Luifelstraat,
Minderbroederstraat tot de kerk en de Luifelstraat. Sinds kort zijn ook de Roerkade en
de bijbehorende straten aangesloten bij onze
vereniging.
Wat maakt Roermond West uniek?

Roermond West heeft bijna geen ketens. Bijna
al onze ondernemers zijn zelfstandig ondernemer met een eigen uniek concept. Het gebied

Wat zijn jouw ervaringen als
straatvoorzitter in de praktijk?

Het is een drukke extra baan naast al een
hele drukke baan als ondernemer en moeder,
mede omdat we met een heel klein clubje
alles moeten regelen. Het dagelijkse reilen en
zeilen van de verenging en het organiseren van
evenementen. Er is vaak erg weinig respons
waardoor we veel tijd kwijt zijn met het langs
de deuren gaan om mensen enthousiast te
krijgen om mee te doen aan evenementen.
Persoonlijk vind ik het erg jammer dat zo weinig ondernemers zich inzetten om de buurt,

waarin zij ondernemen, te ondersteunen door
iets van hun tijd beschikbaar te stellen aan de
vereniging.
Heb je tot slot nog een boodschap
voor de ondernemers in de
binnenstad?

Het is een boodschap die al vaak is verteld:
We moeten het samen doen, je kunt niet meer
alleen voor je eigen deur vegen. Het is misschien niet altijd zichtbaar maar wij als bestuur
van de vereniging en de BIZ zijn echt heel hard
aan het werk om de omgeving waarin jullie
ondernemen beter te maken.

Agenda Binnenstad
25/5
25/5
3/6
4-5/6
4/6
9-15/6
10-11/6
15/6
17/6
24/6
24-25/6
30/6 - 2/7

Hemelvaartsdag*
Hemelse Fair
Taptoe Roermond
Pinksteren*
Kiwanis Fête des Arts
Voorjaarskermis
Cuypersweekend
Sacramentsdag*
Limburgse Veteranendag
Cultuurnacht
Maasplassen Nautique
Rrrollend Roermond

* Drukte verwacht i.v.m. Duitse feestdag.

Nieuwe selfie-actie zomer 2017
Het vaak gefotografeerde kunstwerk de ROERmond, waarop je kunt zitten en
klimmen, zorgt voor beleving en het op een mooie manier uitdragen van het merk
Roermond door bezoekers en inwoners van de stad. Het kunstwerk nodigt uit om
gefotografeerd te worden en te delen op sociale media.
Om dit kunstwerk en daarmee ook Roermond
extra onder de aandacht te brengen, willen we
in navolging van de succesvolle selfie-actie van
2016, in de zomermaanden wederom een selfie-actie organiseren. Iedereen kan meedoen
door een originele foto te maken van zichzelf
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met het kunstwerk, deze te plaatsen op de Facebook pagina City Roermond en deze pagina
te liken. Om deelname te stimuleren willen we
onder de winnaars een aantal prijzen verloten.

DOWNLOAD DE ROERMOND CITY APP

Doe mee

Hierbij roepen we u op om prijzen ter beschikking te stellen. Ondernemers die prijzen
ter beschikking stellen worden genoemd op
onze Facebook pagina. De winnaars komen
dan bij u in de zaak de prijs ophalen. Op onze
website komt een pagina met info over deze
actie, waarbij de deelnemende ondernemers
worden vernoemd.
Wilt u prijzen ter beschikking stellen of heeft
u vragen, mail dan naar info@cityroermond.nl.

• Op zaterdag 2 september de eerste editie van
de Roermond City Swim plaats vindt op de
Roerkade? Inschrijven kan via
www.roermondcityswim.nl.
• De ontdekken waard fietsroute ook is
opgenomen in de online fietsrouteplanner
op de website van de VVV Midden-Limburg?
Meer informatie:
www.hetontdekkenwaardroermond.nl
• Het jaarverslag 2016 van Citymanagement
Roermond online staat?
www.cityroermond.nl/over-ons

Ontwikkelingen Pilot Hamstraat
De Hamstraat vormt de verbinding tussen het Stationsplein en het Munsterplein. Het
gebied is kansrijk en heeft een lang verleden als belangrijke winkelstraat, maar heeft
het moeilijk. Dit was aanleiding voor de ondernemers van de Hamstraat, eigenaren
Hamstraat, Citymanagement Roermond, MKB Limburg, Provincie Limburg en de
gemeente Roermond om in oktober 2016 te starten met de Pilot Hamstraat.
Doelstelling van deze pilot is door middel van
intensieve samenwerking en integrale aanpak
door alle stakeholders binnen een termijn van
1 jaar de Hamstraat en omgeving op te waarderen. Aspecten die binnen de pilot worden
aangepakt zijn: leegstand, een investeringsregeling voor (monumentale) panden, pilot

muzieklint, verbeterde routing, fietsparkeren,
maar ook collectieve promotie, uniformiteit
en aankleding van de openbare ruimte.
Update

Vanaf november 2016 zijn er door de gemeente diverse bijeenkomsten georganiseerd. Zo-

wel betrokken ondernemers als eigenaren zijn
aan de slag gegaan met het toekomstperspectief van de straat en de mogelijkheden hiervan
op korte en lange termijn. Er zijn verschillende
groenvarianten gepresenteerd en gekozen die
momenteel worden beoordeeld op haalbaarheid.
Op eigen initiatief hebben de ondernemers
van de Hamstraat besloten om medio april
alle reclame-uitingen van straat te verwijderen
voor een proefperiode van 6 maanden. Hierbij
spreken ondernemers elkaar zelf aan op hun
verantwoordelijkheid.

Grote ME-oefeningen in Roermond
In februari 2017 werd de vraag gesteld aan de wijkagenten van de binnenstad
Roermond, Ron Metsemakers en Jos Amory, wat zij dachten van een grote MEoefening in het centrum van Roermond. “Ook al gaat je hart - als oud ME’rs - dan
toch iets sneller kloppen, was onze eerste vraag: is dit goed voor de binnenstad?”
aldus de wijkagenten.
“Die vraag was snel beantwoord, want
natuurlijk hopen we dat het nooit nodig zal
zijn, maar als. . . ., dan hebben we liever geoefend. We hebben ten slotte door de jaren
heen een aantal keren ervaren dat de inzet
van ME beter had gekund.”

De wijkagenten: “Trainen in een publieke
omgeving heeft een absolute meerwaarde

Oefeningen

De gemeente bleek ook een groot voorstander te zijn en daardoor werd de binnenstad
van Roermond op de donderdagen 16 en 30
maart bezocht door zo’n 100 politiemensen
en ME’rs. Bij deze oefeningen werd gebruik
gemaakt van tegenspel. Dit tegenspel werd
verzorgd door scholieren van verschillende
onderwijsinstellingen, gekleed in groene of
oranje hesjes. Het tegenspel werd voorafgaand aan de oefening met de scholieren
doorgesproken.
COLOFON
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voor de politie. Vooral om te kijken waar we
tegen aan lopen en om hiervan te leren. Wij
kijken terug op een paar mooie oefendagen
waar we veel van geleerd hebben. Mede
door de samenwerking met veel ondernemers konden we hier een heel realistische
oefening van maken.”

