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Wij gaan voor de beste binnenstad!

In dit nummer:

Dementievriendelijk Roermond
De gemeente Roermond gaat aan de
slag om van Roermond een dementievriendelijke gemeente te maken. Door
de toenemende vergrijzing in Limburg zal
in 2040 het aantal mensen met dementie
verdubbeld zijn, naar 40.000 mensen.
Daarom voert de gemeente Roermond
beleid uit om tot een dementievriendelijk
Roermond te komen.
De eerste stappen zijn de website
www.dementievriendelijkroermond.nl en
de werkconferentie op 24 september a.s.
Op de website vindt u meer informatie over
hoe we samen Roermond leefbaar kunnen
maken voor mensen met dementie en hun
naasten.

vreemd gedrag vertonen of per ongeluk iets
meenemen zonder te betalen.
Tijdens de werkconferentie willen wij samen
met u en andere vertegenwoordigers uit
de Roermondse samenleving initiatieven
ontwikkelen om te komen tot een
dementievriendelijk Roermond.
Werkconferentie “Maak Roermond
dementievriendelijk!”
Donderdag 24 september 2015,
9.30 – 16.30 uur
Congrescentrum Het Forum te Roermond
Deelname is gratis
Aanmelden tot 10 september via
info@dementievriendelijkroermond.nl

Samen optreden
tegen mobiel
banditisme
Winkeliers, BIZ Binnenstad,
Citymanagement, Retailpark en
Designer Outlet Roermond gaan samen
met de gemeente Roermond de
strijd aan tegen ‘mobiel banditisme’.
Criminele bendes, uit voornamelijk
Oost Europa, die winkeldiefstallen en
zakkenrollerijen plegen worden steeds
vaker gesignaleerd in Roermond.

Wat heb ik als ondernemer hiermee
te maken?
Boodschappen doen, koffie drinken,
uit eten en winkelen is een onderdeel
van het dagelijks leven; ook van mensen
met dementie. Het zou mooi zijn als mensen
met dementie, uw klanten, met begrip en
geduld benaderd worden. Ook wanneer ze

Op 14 juli jl. zijn de betrokken partijen
in gesprek gegaan met de gemeente
om deze bendes aan te pakken.
Na de zomer wordt duidelijk hoe
de aanpak eruit gaat zien. Het
Centrum voor Criminaliteitspreventie
en Veiligheid (CCV) is hierbij nauw
betrokken. Klanten van onze
winkelgebieden moeten prettig
en veilig kunnen blijven winkelen.
De aanpak van mobiele bendes
heeft daarom grote prioriteit.
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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.
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Roermond is doorgedrongen tot de finale
van de verkiezing Beste Binnenstad
2015-2017. In de categorie middelgrote
steden neemt Roermond het op tegen
Gouda. Op 9 oktober krijgt Roermond
bezoek van de jury en op 18 november
maakt de jury bekend wie zich twee jaar
lang de Beste Binnenstad van Nederland
mag noemen.
De jury spreekt met name haar waardering
uit over het constant hoge niveau dat de
binnenstad van Roermond bereikt. Volgens
de jury ‘kan niemand voorbij zijn gegaan
aan de retail gedreven visie van de stad
en de synergie tussen het Designer Outlet
Roermond en de binnenstad’. Tevens is
de samenwerking tussen de partijen in de
binnenstad van Roermond een sterk punt.
De jury geeft in haar motivatie aan:
‘Rondlopen door de binnenstad van
Roermond is een feestje!’
Om de titel binnen te halen is er een
werkgroep gestart die het programma
samenstelt voor het jurybezoek op 9
oktober, alle communicatie verzorgt
tot 18 november en uiteraard de

promotiecampagne die gaat volgen.
Want winnen doet Roermond hoe dan ook:
als Beste Binnenstad van Nederland of als
Beste Binnenstad van Zuid-Nederland.
De grootste uitdaging is om er voor te
zorgen dat de binnenstad van Roermond
er op vrijdag 9 oktober op en top bij ligt.
Schone, onkruidvrije straten, mooie etalages
en goed verzorgde leegstaande panden.
Om dit te bereiken zijn er een aantal acties
in gang gezet, maar hierbij hebben we uw
hulp nodig.
Kunnen we op u rekenen?
BIZ Binnenstad, Citymanagement,
Gemeente Roermond en VVV MiddenLimburg, roepen alle ondernemers op om
mee te doen. Want alleen door samen te
werken kunnen we aantonen dat we de
Beste Binnenstad van Nederland zijn.
Zorg er daarom voor dat de gevel, etalage
en stoep van uw onderneming schoon
zijn. En reserveer alvast maandagochtend
5 oktober in uw agenda. Dan stropen wij
allemaal de mouwen op voor een grote
schoonmaak.

Saneren hoofdgasleiding binnenstad

Wat kan de brandweer voor u betekenen?

Dit jaar worden alle hoofdgasleidingen
in de binnenstad vernieuwd. Dit heeft
tot gevolg dat in alle panden de
gasaansluiting moet worden aangepast
aan een nieuwe netdruk en daarna de
aansluiting moet worden overgezet op
de nieuwe gasleiding.

Dat de brandweer meer doet dan alleen
maar brandjes blussen, mag inmiddels
wel genoeglijk bekend zijn. Maar wat kan
de brandweer voor u, als ondernemer,
betekenen?

Maatregelen
Tijdens de werkzaamheden worden
verkeersmaatregelen getroffen. Het is
mogelijk dat u hiervan hinder ondervindt.
Het wordt op prijs gesteld als u hier
rekening mee zou willen houden met
het parkeren van uw auto, zodat de
graafwerkzaamheden ongehinderd uit
kunnen worden gevoerd. De exacte duur
wordt bepaald door de aard en omvang
van de werkzaamheden. Er wordt alles
aan gedaan om deze tijd zo kort mogelijk
te houden. En er wordt naar gestreefd om
alle woningen/bedrijfspanden zo goed
mogelijk bereikbaar te houden. Als de
werkzaamheden zijn afgerond, wordt het
trottoir aansluitend hersteld.

UWV-Inspiratie dagen

Voor u als ondernemer betekent dit dat
de meteropstelling in uw pand zal moeten
worden aangepast aan een nieuwe
netdruk, alvorens kan worden gestart met
de hoofdleiding bij u in de straat.
Hiervoor wordt met u persoonlijk een
afspraak gemaakt door een monteur.
Nadat in alle panden de aanpassingen
gedaan zijn, wordt gestart met het
vervangen van de hoofdleiding in de
straat. De gashoofdkraan in uw pand
moet worden dichtgezet. Dit in verband
met de overname op de nieuwe leiding.
Nadien wordt uw aansluiting weer in bedrijf
genomen. Alvorens de werkzaamheden
uitgevoerd gaan worden zal de voorman
een afspraak met u maken.

Etalageproject
‘Roermond:
Laat je zien!’

De Roermondse Uitdaging verbindt
maatschappelijke organisaties met het
bedrijfsleven en andersom. Wij dagen
bedrijven uit om maatschappelijk
betrokken te ondernemen, door hulp
te bieden aan maatschappelijke
organisaties. Ons voornaamste doel
is dan ook het verbeteren van de
leefkwaliteit van alle inwoners in
Roermond.

Meld u alvast aan voor de UWV-Inspiratiedag!

Heeft u verbouwplannen of wilt u uw pand
vergroten, bijvoorbeeld door de verdieping
bij uw bedrijf te trekken, dan heeft dit
consequenties voor de (brand)veiligheid.
Dat is het juiste moment om contact op te
nemen met de preventiemedewerkers van
de brandweer.
Zij kunnen dan bekijken of e.e.a. zonder
meer kan of dat er wellicht voorzieningen
moeten worden getroffen. U weet dan
waar u aan toe bent, vóórdat u al een
kostbare investering heeft gedaan.
Overigens dient u altijd eerst contact op te

nemen met de gemeente, om te kijken of
het bestemmingsplan uw plannen toelaat,
en of er wellicht een vergunning is vereist.
Brandveiligheidscontrole
Wilt u een brandveiligheidscontrole
laten uitvoeren, dan kunt u ook contact
opnemen met de brandweer. De controle
zelf is kosteloos, maar niet vrijblijvend. Als
er zaken geconstateerd worden, dan
dienen deze te worden opgelost. U bent
als ondernemer ten slotte verantwoordelijk
voor de mensen in uw pand. Dus heeft u
vragen over brandveiligheid, neem dan
contact op met preventieweert@vrln.nl.

Op 1 oktober organiseert
UWV in district Limburg een Inspiratiedag voor
Weekenden en vakanties
werkgevers en werkzoekende
De binnenstad 50-plussers.
zal in de weekenden
onverminderd toegankelijk zijn voor
U bent van harte welkom
in Weert tijdens het middagprogramma voor werkgevers.
bewoners en winkelend publiek. Voor
zover mogelijk wordt er ook rekening
gehouden met vakanties, evenementen
en (Nederlandse, Duitse en Belgische)
feestdagen in 2015.

Naar aanleiding van een duidelijke
behoefte en vraag gaan wij de uitdaging
aan om de leegstand in met name de
binnenstad van Roermond aan te pakken
met het Etalageproject.

Al vele duizenden werkzoekenden en werkgevers bezochten een
Inspiratiedag van UWV. Met interessante sprekers, informatieve
workshops en volop gelegenheid tot netwerken. Zorg dat u er op 1 oktober
Met dit project van
worden
leegstaande
ook bij bent! Wij garanderen u nieuwe inzichten, uitbreiding
uw
netwerk
etalages in de Roermondse binnenstad
en veel waardevolle informatie.
ingezet als een ‘podium’ voor

UWVInspiratie
UWVInspiratiedagen
dagen

Baps staat voor brand and product
search en maakt merken, stijlen en
productgroepen zichtbaar in de
winkelstraat. Op de website
www.baps.nu en in de app kunnen
consumenten aangeven welk merk of
product ze zoeken, en Baps laat meteen
zien welke winkels dat verkopen en waar
ze zitten. De BIZ Binnenstad ervaart Baps als
een goede aanvulling op de gratis WiFi in
de binnenstad en de Roermond City App.
Door de samenwerking zijn alle winkels in
de binnenstad van Roermond te vinden in
winkelplatform Baps en de Roermond City
App.

Zet alvast in uw agenda
Wilt u zeker weten dat er een stoel voor u gereserveerd wordt? Stuur dan alvast een
mail naar Inspiratiedagen@uwv.nl en vraag uw persoonlijke inlogcode aan.
Met dit project wordt d.m.v.
U ontvangt dan later een exclusieve uitnodiging voor
dit interessante programma.
maatschappelijk betrokken ondernemen

Neem voor meer informatie contact
op met Redouan Chakour, adviseur
werkgeversdiensten via 06-52356448
of redouan.chakour@uwv.nl

op concrete wijze een bijdrage
geleverd aan het aantrekkelijk maken
van de Roermondse binnenstad en het
terugdringen van de leegstand. Daarmee
is het etalageproject interessant voor
zowel ondernemers, maatschappelijke
organisaties en de gemeente Roermond.
Deelnemen of meer informatie?
Dan kunt u terecht op onze website
www.roermondseuitdaging.nl of mail
naar info@roermondseuitdaging.nl.

De bloemen in de binnenstad tot
na 9 oktober blijven staan, zodat
de jury van de verkiezing van
de Beste Binnenstad ze nog kan
bewonderen?
In week 43 de kerstversiering wordt
opgehangen in de binnenstad?
De voorbereidende werkzaamheden
zijn gestart voor de komst van het
nieuwe hotel op parkeerterrein 		
Loesbleik?

Feestdagen
Zaterdag 3 oktober
Winkels open, Dag v.d. Duitse eenheid

Vrijdag 4 december
Extra koopavond

stichtingen en verenigingen. Zij krijgen
de gelegenheid zich te profileren in
leegstaande etalages door deze in te
richten met materiaal van de betreffende
stichting of vereniging.

krijgen de mogelijkheid zich te profileren
in de etalages en krijgen de nodige
exposure;
• de pandeigenaren krijgen een mooi
ingerichte en verzorgde etalage;
• centrum Roermond nog levendiger en
aantrekkelijker!

Er in de Week van de Veiligheid in
oktober een extra nieuwsbrief
wordt uitgegeven?

Zondag 1 november
Winkels open, Allerheiligen

Roermond gaat door met Baps
Programma
Continuering van de samenwerking
een lokaal als landelijk platform optimaal
13.15 uur: inloop
met winkelplatform Baps betekent
benut. De winkels in het gebied zijn altijd en
dat Roermond op de ingeslagen weg
overal online zichtbaar en vindbaar.
13.45 uur: workshop Hoe gaan mijn medewerkers fluitend naar hun werk?
Een win-win situatie voor alle partijen:
doorgaat om een hippe en eigentijdse
Blijkt dat de gegevens van uw winkel niet
door PiCompany
• het winkelend publiek profiteert van
shopbestemming te zijn waar beleving
volledig of incorrect worden weergegeven,
een
aantrekkelijke
uitstraling
van
de
en
de
wensen
van
de
(toekomstige)
geef dit dan door aan Citymanagement
15.00 uur: workshop Personeelsbeleid 3.0 door managementgoeroe
Mario Bierkens
binnenstad;
consument centraal staan.
Roermond via info@cityroermond.nl.
16.00 uur: netwerkborrel
• de maatschappelijke organisaties

Meld u alvast aan voor de UWV-Inspiratiedag!
u alvast
aan voor
deinUWV-Inspiratiedag!
Op 1 Meld
oktober
organiseert
UWV
district Limburg een Inspiratiedag voor werkgevers
Meld u alvast
aan voor de UWV-Inspiratiedag!
en werkzoekende
50-plussers.
Opvan
1 oktober
in district
een Inspiratiedag voorvoor werkgevers.
U bent
harteorganiseert
welkom inUWV
Weert
tijdensLimburg
het middagprogramma
werkgevers
en werkzoekende
Op 1 oktober
organiseert50-plussers.
UWV in district Limburg een Inspiratiedag voor
Al vele duizenden werkzoekenden en werkgevers bezochten een Inspiratiedag
U bentwerkgevers
van harte welkom
in Weert tijdens
het middagprogramma voor werkgevers.
en werkzoekende
50-plussers.
van UWV. Met
interessante
sprekers,
informatieve
workshops en volop
U bent
van harte welkom
in Weert
tijdens het middagprogramma
voorgelegenheid
werkgevers.
tot netwerken.
Zorg dat
u er op 1 oktober
ook bijbezochten
bent! Wijeen
garanderen u nieuwe
Al vele duizenden
werkzoekenden
en werkgevers
inzichten,
uitbreiding
van uw
netwerk
enen
veel
waardevolle
informatie.
Inspiratiedag
van UWV.
Met
interessante
sprekers,
informatieve
Al vele duizenden
werkzoekenden
werkgevers
bezochten
een
workshops
en volopvan
gelegenheid
netwerken.sprekers,
Zorg datinformatieve
u er op 1 oktober
Inspiratiedag
UWV. Mettot
interessante
ook bijworkshops
bent! Wij garanderen
u nieuwe inzichten,
uitbreiding
vanuuw
netwerk
Programma
en volop gelegenheid
tot netwerken.
Zorg dat
er op
1 oktober
veel
waardevolle
informatie.
ook
bij bent! Wij
garanderen u nieuwe inzichten, uitbreiding van uw netwerk
13.15 en
uur:
inloop
veel waardevolle
informatie.
13.45 uur: en
workshop
Hoe gaan
mijn medewerkers fluitend naar hun werk?
Programma
door PiCompany
13.15 uur:
inloop
Programma
15.00 13.45
uur: uur:
workshop
Personeelsbeleid
3.0 door managementgoeroe
workshop
Hoe gaan mijn medewerkers
fluitend naar hun werk?Mario Bierkens
13.15
uur: inloop
16.00 uur: 13.45
netwerkborrel
door
uur: PiCompany
workshop Hoe gaan mijn medewerkers fluitend naar hun werk?
15.00 uur: workshop
3.0 door managementgoeroe Mario Bierkens
doorPersoneelsbeleid
PiCompany
Zet alvast
uwnetwerkborrel
agenda
16.00 in
uur:
15.00
uur:
workshop Personeelsbeleid 3.0 door managementgoeroe Mario Bierkens
uur: dat
netwerkborrel
Wilt u zeker16.00
weten
er een stoel voor u gereserveerd wordt?
Stuur dan alvast een mail naar Inspiratiedagen@uwv.nl en vraag uw persoonlijke
Zet alvast
in U
uwontvangt
agenda dan later een exclusieve uitnodiging voor dit
inlogcode
aan.
Wilt uZet
zeker
weten
datagenda
er een stoel voor u gereserveerd wordt? Stuur dan alvast een
alvast
in uw
interessante programma.
Wilt Inspiratiedagen@uwv.nl
u zeker weten dat er eenen
stoel
voor
gereserveerdinlogcode
wordt? Stuur
mail naar
vraag
uwu persoonlijke
aan. dan alvast een
mail naar
en vraagvoor
uw persoonlijke
inlogcode
aan.
U ontvangt
dan Inspiratiedagen@uwv.nl
later een exclusieve uitnodiging
dit interessante
programma.
U ontvangt dan later een exclusieve uitnodiging voor dit interessante programma.

Weet u dat?

Uw winkel in de Roermond City App
Het complete winkelbestand van Baps is
zichtbaar in de stadsapp van Roermond.
Hiermee maakt de stad gebruik van
het gemak van een centraal beheerde
database en wordt de kracht van zowel

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

Evenementen
11 t/m 12 september
Oproer
12 t/m 13 september
Open Monumentendag
19 t/m 20 september
Vertelfestival en Poppentheater
26 september
Fashion Event
9 t/m 11 oktober
Oktoberfest
16 oktober
Late Night Shopping
Designer Outlet Roermond

