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Voorwoord 
 

Met gepaste trots presenteert de Stichting BIZ Binnenstad Roermond het jaarverslag 

over 2019. Het jaar 2019 stond in het teken van de voorbereiding van de 

draagvlakmeting in 2020. In het bestuur is het aantal bestuursleden met een 

retailachtergrond toegenomen van 1 naar 3 nadat we Diana Wirtz en Peter 

Timmermans hebben kunnen verwelkomen in het bestuur. Ook in 2019 hebben we 

weer gebruik gemaakt van de ondersteuning van de medewerkers van 

Citymanagement. Speciale accenten daarbij waren de inzet van de 

winkelstraatmanager en de inzet van sociale media bij de online marketing.   

 

We hebben diverse overleggen gevoerd met de gemeente, het DOR, het RIC, de 

politie en alle andere stakeholders om de intensieve samenwerking efficiënter en 

effectiever in te gaan zetten. Ook was het bestuur van de BIZ een vaste 

vertegenwoordiger in de OPET-vergadering (Overlegplatform Economie en 

Toerisme), de BAC (Branche Adviescommissie), het gemeentelijke Mobiliteitsoverleg, 

de Munsterkerk 800 jaar, de herinrichting van de passage onder de N280, en zijn we 

herkenbaar voor andere BIZ-en in Roermond, in Limburg en heel Nederland. Ook 

branche organisaties weten via de BIZ de ervaringen in Roermond te gebruiken voor 

hun lobby werk. 

 

De inbreng van onze achterban vond plaats via de bijeenkomsten van de 

straatverenigingen en via de stedelijke bijeenkomsten. Ook werd via diverse 

enquêtes de stand van onze binnenstad in kaart gebracht om zo goed beslagen ten 

ijs te gaan voor de BIZ-periode 2021-2025. De besturen van de straatverenigingen 

hebben 2019 gebruikt om de ondernemers in hun gebied een vertrouwde plaats te 

geven en slagkracht te genereren voor de inzet bij evenementen die men 

(mede)organiseert. 

 

Ook het project online marketing dat in 2018 van start is gegaan is niet meer weg te 

denken uit onze binnenstad en geeft zo invulling aan “We are Roermond” en aan de 

invulling en aantrekkelijkheid en modernisering van onze binnenstad. Dat blijft 

uiteraard mensenwerk en onze ondernemers spelen daar een cruciale rol bij. 

 

Het programma Vitale Stad van de gemeente Roermond, in samenspraak met de 

Provincie Limburg, is een belangrijk instrument bij de transformatie die de binnenstad 

doormaakt. Verkleining van het kernwinkelgebied en opwaardering van het 

Munsterplein e.o. zijn beeldbepalende uitingen daarvan.  

 

Het voorgaande kan alleen gerealiseerd worden door de financiële bijdrage van de 

ondernemers van in totaal bijna 5 ton. Dat is een enorm bedrag en vraagt veel 

offers. Tegelijkertijd is er een breed gedragen besef dat de inzet alleen zin heeft als 

het goed gebeurt. Een beetje vitale binnenstad bestaat niet. Terecht vragen de 

ondernemers dan ook van het BIZ-bestuur dat zij zich inzet om de algemene 

belangen van de ondernemers te behartigen. Het afgelopen jaar heeft dit 

geresulteerd in het agenderen van de schaarste aan parkeerplaatsen in het zuid-
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westelijk gebied van de binnenstad, aan initiatieven om te komen tot samenwerking 

met de vastgoedeigenaren in de binnenstad om de transformatie van leegstaande 

panden een impuls te geven, aan het bewerkstelligen dat de bereikbaarheid 

verbetert via optimalisatie van Google Maps, de tekst op de display borden en een 

modern parkeerverwijs systeem, dat er gezocht wordt naar een milieuvriendelijk 

afval inzamelingssysteem en dat samen met de politie en het RIT wordt gezocht naar 

moderne instrumenten om te komen tot een veilige binnenstad. 

 

In 2019 hebben we samen met het DOR ingezet op een winterevent waarin 

verbinden centraal stond. De uitgedachte ideeën werden financieel ondersteund 

door de gemeente Roermond en voortreffelijk uitgevoerd door Citymanagement. 

Daarmee hebben we laten zien dat de binnenstad meer is dan een broedplaats 

van commercie. Het imago van geheel Roermond wordt bepaald door het imago 

van de binnenstad. Dat schept ook voor de verenigde binnenstadondernemers een 

extra verantwoordelijkheid maar ook omgekeerd ook voor de inwoners van 

Roermond. Het winterevent gaf herkenbaar uiting hieraan moet als hoogtepunt de 

Lights On Parade met 8.000 bezoekers en een gezamenlijke maaltijd met 750 

deelnemers uit geheel Roermond. 

 

We bevinden ons nu aan het einde van de tweede vijfjaars BIZ-periode en we 

ontkomen er niet aan om ook vooruit te kijken naar de volgende BIZ-periode in 2021. 

In die periode zullen belangrijke stappen gezet moeten worden richting de 

samenwerking met de vastgoedeigenaren, naast de commerciële, ook het 

realiseren van meer functies in de binnenstad zoals onderwijs, zorg, kunst en cultuur 

en ambachtelijke bedrijvigheid. Dat bij een dergelijk hoog ambitieniveau ook de 

uitstraling van de openbare ruimte en de bereikbaarheid van de binnenstad moet 

meegroeien staat buiten kijf. Dat zal als het aan mij ligt de basis zijn voor een 

positieve uitkomst van de draagvlak meting en het fundament moeten zijn voor de 

derde BIZ-periode.  

 

Dit alles kan alleen gerealiseerd worden door een betrokken bestuur dat bestaat uit 

een dagelijks bestuur en de vertegenwoordigers van de straatverenigingen in het 

algemeen bestuur. Die structuur staat garant voor een hechte band met onze 

achterban. Ook de blijvende samenwerking met en inzet van de medewerkers van 

Citymanagement Roermond zijn onontbeerlijk.  

 

Daarnaast hebben we vanuit het dagelijks bestuur veel energie gestopt richting de 

gemeente. Een goede samenwerking met actieve gemeente zal ook in de derde 

BIZ-periode een noodzakelijke voorwaarde tot succes zijn. We zijn iedereen die een 

bijdrage heeft geleverd aan het tot stand komen van al die activiteiten in 2019 

erkentelijk voor hun inzet. Daarmee hebben we getoond onze verantwoordelijkheid 

te willen nemen en bij te willen dragen aan het succes van de Roermondse 

binnenstad. 

 

In dit jaarverslag presenteert het bestuur van de BIZ met trots een terugblik op het 

jaar 2019 en de in dat jaar door de BIZ gerealiseerde doelen. Op naar de derde BIZ-

periode! 
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Gerard IJff 

Voorzitter 

 

Opgesteld door Het dagelijks bestuur van Stichting BIZ Binnenstad Roermond 

Contactpersonen Dhr. G. IJff, Voorzitter  

   Mevr. M. Snieders, Secretaris 

   Dhr. H. Strijbos, Penningmeester 

   Dhr. W. Cox, vice-voorzitter 

   Dhr. H. Luiten, tweede penningmeester 

 

Postbus 244,  6040 AE  Roermond 

tel: 0475-337222    

info@bizroermond.nl  

www.bizroermond.nl  
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1 Stichting BIZ Binnenstad Roermond 
 

De Stichting BIZ Binnenstad Roermond (de BIZ) is een samenwerkingsverband van, 

voor en door de binnenstadondernemers van Roermond. In het stichtingsbestuur zijn 

de branches retail (detailhandel), horeca en dienstverlening vertegenwoordigd. 

 

De BIZ heeft als doel om de (verblijfs-)kwaliteit van het winkelgebied verder te 

verbeteren. De BIZ en gemeente zijn opdrachtgever voor Stichting Citymanagement 

Roermond (Citymanagement). 

 

Bestuur 

Het bestuur van de BIZ bestaat uit (met name) binnenstadondernemers die vrijwillig 

en onbezoldigd hun vrije tijd inzetten om het beste uit de Roermondse binnenstad te 

halen. De BIZ heeft Citymanagement opdracht gegeven voor projectbegeleiding 

en secretariaatsvoering om de slagkracht van de BIZ te vergroten. Citymanagement 

zorgt voor de totale projectcoördinatie die start met het indienen van een voorstel, 

vergunningaanvraag en eindigt met de realisatie en nazorg.  

Projecten waarvoor projectbegeleiding wordt ingezet zijn o.a. bloemdecoratie, 

sfeerverlichting, Retail Interventie Team, Ambulance Bike Team, 

leegstandsbestrijding, online marketing, sneeuwruimen en het Sinterklaas- en 

Kerstentertainment. De secretariaatsvoering betreft het opstellen van de agenda’s 

en verslaglegging hiervan, het organiseren van bijeenkomsten, het maken van 

afspraken, ondersteuning van inschrijvingen/wijzigingen van de bestuurders bij de 

Kamer van Koophandel, de financiële administratie, website en sociale media 

onderhoud, het versturen van nieuwsbrieven en de één-loket-functie.  

 

Een van de belangrijkste activiteiten van de BIZ is het behartigen van de belangen 

van de ondernemers. De BIZ signaleert problemen en knelpunten van algemene 

aard en gaat hiermee aan de slag. Het dagelijks bestuur van de BIZ heeft in 2019 

dertien maal vergaderd waarvan minimaal één keer per maand en het algemeen 

bestuur heeft in 2019 tien keer vergaderd. 

Verder heeft er een zelfevaluatie van het dagelijks bestuur plaatsgevonden en is er 

maandelijks ambtelijk overleg met de gemeente geweest en hebben er vier 

bestuurlijke overleggen met de gemeente plaatsgevonden. 

 

Bestuursleden, voornamelijk de leden van het dagelijks bestuur, nemen frequent 

deel aan overleggen, werkgroepen en klankbordgroepen zoals: 

- Overleg Platform Economie en Toerisme (OPET) 

- Branche Advies Commissie (BAC) 

- Mobiliteitsvraagstukken, Roermond Bereikbaar 

- Roermond Bereikbaar, bereikbaarheid en communicatie team 

- Werkgroep Verbinding Binnenstad – DOR 

- Werkgroep Retail Innovation Centre (RIC) 

- Werkgroep stedelijke evenementen 

 

Op de volgende bladzijde vindt u een overzicht van het BIZ bestuur in 2019. 
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Dagelijks Bestuur 

        

Gerard IJff   Marjon Snieders  Hans Strijbos 

Onafhankelijk voorzitter  Secretaris   Penningmeester 

    

Marjon Snieders   Henk Luiten   Diana Wirtz 

Vice-voorzitter   2e Penningmeester  Straatvoorzitter Hartje Roermond 

 

   

Peter Timmermans  

BIZ Bestuurslid 
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Algemeen Bestuur 

 

    

Gerrit van Tintelen  Dan Derks   Peter Brouwers 

BIZ Bestuurslid   BIZ Bestuurslid   BIZ Bestuurslid 

Straatvoorzitter Poort van             Straatvoorzitter Roermond West 

Roermond   

     

Erik Blokdijk   Dennis van Dijk  Gonnie Stoot 

BIZ Bestuurslid   BIZ Bestuurslid   BIZ Bestuurslid 

    Straatvoorzitter Singelring Straatvoorzitter Blökske óm 

 

Onafhankelijk voorzitter 

De onafhankelijk voorzitter van het BIZ bestuur treedt op als gezicht naar buiten. Dit 

houdt in dat hij zorgdraagt voor de uitvoering en leiding van vergaderingen en 

bijeenkomsten. Daarnaast is hij het aanspreekpunt voor externe partijen en 

onderhoudt hij contact met bijvoorbeeld gemeente Roermond. 

 

Secretariaat BIZ Binnenstad 

De secretaris van het BIZ bestuur is belast met de verslaglegging van vergaderingen 

en bijeenkomsten en laat zich hierbij ondersteunen vanuit Citymanagement. 

Daarnaast is de secretaris het aanspreekpunt en coördinator van de activiteiten 

waar de BIZ niet afhankelijk is van overleg met derden. Samen met de voorzitter is de 

secretaris het eerste aanspreekpunt voor derden.  Tot slot draagt de secretaris zorg 

voor de totstandkoming van nieuwsbrieven aan de ondernemers. 

 

Penningmeester BIZ Binnenstad 

De penningmeester houdt de financiële gegevens bij van de BIZ, te weten de 

inkomsten en de uitgaven. De penningmeester accordeert onderhandelingen en 

contracten met een financiële component. Ook draagt de penningmeester zorg 

voor de jaarlijkse financiële verslaglegging en de communicatie hierover naar de 

leden, accountant en de gemeente. Daarnaast is de taak van de penningmeester 

om eventuele (financiële) knelpunten tijdig te signaleren en samen met het BIZ 
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bestuur te kijken of bijsturing noodzakelijk is. Binnen de begroting is budget 

gereserveerd voor verplichte accountantscontrole op de jaarstukken van de BIZ. Bij 

de administratie en verslaglegging werd de penningmeester ondersteund door 

Citymanagement.  

 

Algemeen bestuur (AB) 

Het algemeen bestuur van de BIZ bestaat naast de voorzitter, penningmeester en 

secretaris uit ondernemers afkomstig uit het BIZ-gebied. Hierbij is gezorgd voor zowel 

een goede spreiding over de binnenstad als over de verschillende sectoren 

(detailhandel, horeca, dienstverlening). Om de betrokkenheid van de ondernemers 

uit het BIZ gebied in de binnenstad te optimaliseren, wordt er naast 

informatievoorziening door middel van nieuwsbrieven en het houden van 

bijeenkomsten van straatverenigingen twee keer per jaar een 

ondernemersbijeenkomst georganiseerd; in het voorjaar de jaarvergadering en een 

najaarsbijeenkomst. De straatvertegenwoordigers in het BIZ bestuur zijn de spreekbuis 

namens de ondernemers uit hun straat of gebied en nemen deel aan de 

maandelijkse BIZ-vergadering. P. Timmermans is in 2019 aangetreden als bestuurslid. 

 

Dagelijks bestuur (DB) 

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, 

penningmeester en tweede penningmeester. Om meer voeding vanuit de praktijk te 

krijgen is in 2019 het dagelijks bestuur uitgebreid met twee ondernemers te weten 

Diana Wirtz en Peter Timmermans. 

Het DB is belast met de dagelijkse leiding en controle op de uit te voeren taken. 

Daarnaast vertegenwoordigt het DB de binnenstadondernemers veelvuldig in de 

belangenbehartiging in de diverse werkgroepen en commissies van de gemeente 

Roermond. De binnenstadmanager had tot en met mei 2019 een adviserende rol en 

vanaf juni 2020 ligt deze taak bij de directeur Citymanagement. 

 

Visie  

Het initiatief BIZ staat voor het vergroten van de aantrekkingskracht van de 

Roermondse binnenstad. Het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke 

kwaliteit, promotie en (online) marketing, dan wel enig ander publiek belang. De 

gemeente Roermond heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd om van Roermond 

een goede en aantrekkelijke koopstad te maken. De ondernemers zullen zelf meer 

initiatief moeten tonen om de binnenstad aantrekkelijk te houden en het bezoek 

aan Roermond te vergroten. De BIZ is een instrument waarbij iedere onderneming 

zonder uitzondering een evenredige bijdrage levert aan het verder uitbouwen van 

de aantrekkelijkheid van onze binnenstad. 

 

Doelstellingen  

Alle activiteiten van de BIZ zijn gericht op het vergroten van de aantrekkingskracht 

van de Roermondse binnenstad. Het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid en 

ruimtelijke kwaliteit, promotie en (online)marketing dan wel enig ander publiek 

belang. 

 

Projecten 

De BIZ richt zich op het meetbaar vergroten van de aantrekkelijkheid en kwaliteit 

van de Roermondse binnenstad voor bewoners en bezoekers, waardoor meer 

personen de binnenstad bezoeken en de concurrentiepositie verbeterd wordt. In de 

periode 2015-2018 zijn er in samenwerking met de gemeente continu 
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passantentellingen uitgevoerd. Als gevolg van strenger privacywetgeving (AVG) 

waren sinds het najaar 2018 de telgegevens tot nader order niet meer beschikbaar 

voor Citymanagement en BIZ. 

In maart/april 2019 is door Cityrmanagement een postcode onderzoek onder de 

ondernemers uitgevoerd en eind 2019 heeft DISCVision een passenten- en 

bezoekersonderzoek uitgevoerd. Beide onderzoeken hadden als doel meer inzicht te 

krijgen in de herkomst en leefstijlen van bezoekers aan de binnenstad. 

 

Er wordt nadrukkelijk gezocht naar samenwerking met alle relevante stakeholders 

ten behoeve van het BIZ-gebied. Om bovengenoemde te bereiken zijn enkele 

subdoelstellingen geformuleerd: 

• Extra betrokkenheid creëren van ondernemers en bewoners. Hiervoor is o.a. 

aansluiting gezocht bij de wijkraad. 

• Vergroten van de beleving voor bezoekers en bewoners van de binnenstad; 

zie entertainment. 

• Vergroten van de veiligheid en hospitality, zie 3.2 Veilig; 

• Verlengen van de verblijfsduur van de bezoekers, de online marketing 

campagne is voor dit en het volgende doel opgesteld, zie 2 Communicatie; 

• Stimuleren van herhalingsbezoeken; 

• Vergroten bezoekersstroom naar de binnenstad; 

• Verbeteren van de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de 

binnenstad; 

• Branding van de binnenstad. 

 

Bestuurlijke activiteiten 

In 2019 hebben we verder invulling gegevens aan de kaders vanuit de 

uitvoeringsovereenkomst Gemeente-BIZ-CM. Op het bestuurlijke vlak heeft dat 

geleid tot de volgende activiteiten. 

- Met betrekking tot de belangenbehartiging vanuit de BIZ richting de gemeente 

hebben we ons in 2018 sterk gemaakt voor een adequate en veilige 

sfeerverlichting. Extra in 2019 waren een vijftal grote ornamenten die de sfeer in de 

binnenstad een extra impuls gaven. 

- We hebben bij de gemeente aangekaart dat in het gebied zuidwest Roermond 

sprake is van te weinig parkeerplaatsen op momenten met veel bezoekers. Dat 

speelt met name op de zaterdagen en bij evenementen bij de ECI of de 

Roerkade. Gezien het belang van voldoende parkeerplaatsen voor ons imago als 

gastvrij Roermond en gezien het belang van voldoende parkeerplaatsen voor het 

genereren van de omzet bij de ondernemers vinden wij het onacceptabel dat de 

gemeente dit probleem niet onderkent en met oplossingen komt. Gelukkig 

onderschrijft de gemeenteraad ons pleidooi en koppelt dat aan een nog grotere 

parkeergarage door de realisatie van Roerdelta fase 2. 

- De Stichting Ruimte heeft een notitie opgesteld over de verrommeling van de 

openbare ruimte in de binnenstad. Desgevraagd hebben wij aangegeven in 

welke mate wij de door hen gesignaleerde knelpunten herkennen en in hoeverre 

de door hen aangedragen oplossingen door ons onderschreven worden. 

Aantoonbare verbetering van het straatbeeld is helaas nog sporadisch zichtbaar. 

Hopelijk zal 2020 het jaar worden dat het straatbeeld echt voldoet aan het 

afgesproken niveau. 
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- Veel gesprekken zijn door leden van het bestuur gevoerd met vastgoedeigenaren 

in de binnenstad om te bezien in welke mate de belangen van 

vastgoedeigenaren en van de ondernemers in harmonie met elkaar gebracht 

kunnen worden en hoe wij vanuit dit gezamenlijk gevoelde belang ieder vanuit de 

eigen verantwoordelijkheid invulling kan geven aan de verdere ontwikkeling van 

de binnenstad. De voorzitter van de BIZ heeft samen met een directeur van een 

makelaarskantoor een notitie geschreven welke instrumenten in hun ogen de door 

ons allen gewenste transitie vorm kan krijgen. Helaas was de reactie van het 

college van B&W in eerste aanzet afhoudend. Binnen de gemeenteraad is het 

onderwerp – mede door de notitie – wel een actueel thema. 

- We zien steeds meer dat derden evenementen in de binnenstad organiseren die 

bijdragen aan het imago van een bruisende binnenstad doch tegelijkertijd invloed 

hebben op de bereikbaarheid van de ondernemingen. Nauw overleg in een 

vroegtijdig stadium is daarbij van belang. In dat kader voeren we het gesprek met 

o.a. Munsterkerk 800, de Sjommelmert, etc. 

- De gevolgen voor de bereikbaarheid van Roermond gedurende de realisatie van 

de N280, de renovatie van de stationstunnel en het groot onderhoud aan de 

Kapellerlaan en de Lindanussingel vragen afstemming met BIZ-Citymanagement in 

een vroegtijdig stadium. Overlast zullen die projecten zeker geven en afstemming 

en informatie uitwisseling is daarbij cruciaal. 

- In het kader van de draagvlakmeting voor de nieuwe BIZ periode 2021-2025 is 

Wilbert Cremer als kwartiermaker aangesteld en zijn hebben er al verschillende 

oriënterende gesprekken plaatsgevonden over hetgeen wij als BIZ gedurende 

deze periode voor de ondernemers willen staan. 

 

Gebiedsafbakening 

De BIZ-bijdrage wordt geheven in het door de verordening aangewezen gebied van 

de gemeente Roermond. Het BIZ-gebied is opgedeeld in twee tariefgroepen (A- 

zone en B-zone). De bijdrageplichtigen zijn alle ondernemers werkzaam in een pand 

gekarakteriseerd als niet-woning, vallend binnen het BIZ-gebied en vallend onder de 

objectcodes zoals vastgesteld in de verordening.  

 

Het gebied (zie figuur 1, zie volgende pagina) wordt grosso modo begrensd door de 

Roerkade, Roersingel, Minderbroederssingel, Willem II Singel, Stationsplein, 

Godsweerdersingel, Wilhelminaplein, Venlosepoort, Hamstraat, Pollartstraat, Heilige 

Geeststraat, Schoenmakersstraat, Varkensmarkt, Markt, Grote Kerkstraat en 

Kraanpoort. Het volledige gebied telt ruim 650 bijdrageplichtige objecten. Waarvan 

530 objecten in gebied A en 120 objecten in gebied B. Eind 2019 waren er circa 605 

ondernemers actief in het gebied. Van dit aantal stonden eind 2019 ongeveer 130 

panden helaas leeg. 

 

Alle heffingsplichtige ondernemers in het afbakeningsgebied dragen bij aan de BIZ 

conform tariefzone A, met uitzondering van de Minderbroederssingel, 

Zwartbroekplein, Kapellerpoort 1,  Willem II Singel, Godsweerdersingel, 

Wilhelminaplein en de Venlosepoort waarvoor tariefzone B wordt toegepast.  
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  Figuur 1
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Straatverenigingen 

De straten in het gebied van de BIZ hebben zich verenigd in gebiedsclusters. Deze 

straatverenigingen ontvangen 15% van het totale budget dat door de ondernemers 

in dat gebied als BIZ-bijdrage is ingelegd; resp. 10% ten behoeve van stadsbrede 

evenementen en 5% voor gebiedsactiviteiten. Voorwaarde is dat de 

straatverenigingen zich in sterke mate betrokken tonen bij de BIZ. Dit vereist o.a. dat 

de (vertegenwoordigers van de) straatverenigingen deelnemen aan de algemene 

bestuursvergaderingen van de BIZ, aan de overleggen tussen de straatverenigingen 

onderling en zich inzetten voor de ontwikkeling van een stadsbrede programmering. 

 

De ondernemers in een cluster kunnen ten laste van hun eigen budget samen 

activiteiten organiseren op straatniveau. In de besteding van de gelden moeten de 

straatverenigingen voldoen aan een aantal criteria waarbij de geldende wettelijke 

kaders gehandhaafd worden.  

In 2019 is straatvereniging Westmunster, bestaande uit Heilige Geeststraat, 

Munsterstraat, Pollartstraat, Schoenmakersstraat, opgeheven en hebben zij zich 

aangesloten bij Hartje Roermond. 

Statieplaza, het Stationsplein, is eveneens opgeheven en de ondernemers van dit 

gebied vallen nu onder Poort van Roermond. 

  

Straatverenigingen BIZ Roermond 2018 

Straatvereniging Straten Voorzitter 

Poort van Roermond 

 

Abdijhof, Hamstraat, Joep 

Nicolasstraat,  

Kloosterwandplein 120-158, 

Kloosterwandstraat 22-323, 

Kruisherenstraat, Mariagardestraat, St. 

Cornelisstraat, Stationsplein. 

Gerrit van 

Tintelen 

Blökske Om  

 

Bakkerstraat, Kloosterwandplein 12-

16, Kloosterwandstraat 1-17, 

Schuitenberg, St. Christoffelstraat 

vanaf 14, Zwartbroekplein, 

Zwartbroekstraat. 

Gonnie Stoot 

Hartje Roermond  

 

Bergstraat, Graaf Gerardstraat, Markt, 

Munsterplein, Paredisstraat 16-17, 

St.Christoffelstraat t/m 13, Steenweg, 

Varkensmarkt, Grote Kerkstraat, 

Heilige Geeststraat, Munsterstraat, 

Pollartstraat, Schoenmakersstraat. 

Diana Wirtz 

Roercenter  Roersingelpassage. Geert Beckx 

Singelring  

 

Minderbroederssingel, Willem II Singel, 

Godsweerdersingel, Wilhelminaplein, 

Venlosepoort, Kapellerpoort 1. 

Dennis van Dijk 

Roermond West 

(Aad Remunj) 

 

 

Brugstraat, Luifelstraat, Marktstraat, 

Minderbroedersstraat, Neerstraat, 

Paredisstraat (zonder nr.16-

17),Koolstraat, Kraanpoort, Roerkade, 

Roersingel, St. Nicolaasstraat. 

Marjon 

Snieders 

(waarnemend) 
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Uitvoeringovereenkomst 

In mei 2017 hebben de Stichting BIZ Binnenstad Roermond, de Gemeente Roermond 

en Stichting Citymanagement Roermond een uitvoeringsovereenkomst gesloten. In 

deze overeenkomst is opgenomen dat de BIZ, Citymanagement en de gemeente 

een eenduidige structuur willen opzetten, om de (economische) aantrekkelijkheid, 

veiligheid en leefbaarheid van de binnenstad voor zowel bezoekers als ondernemers 

te vergroten en te versterken. 

Tevens staan in deze overeenkomst de gemaakte afspraken over de rolverdeling en 

de samenwerkingsvorm tussen BIZ, gemeente met Citymanagement. Alle 

uitvoerende taken van de BIZ zijn in deze samenwerkingsstructuur ingebracht, 

behoudens belangenbehartiging welke de BIZ zelfstandig uitvoert. 

 

Om een heldere taak- en rolverdeling tussen de BIZ en uitvoerend partner 

Citymanagement te krijgen is gekozen voor de volgende opzet: 

 

De BIZ is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig indienen van een jaarplan en 

begroting (subsidieaanvraag), de financiële huishouding (inhoudelijk en financieel 

verslag) en bijbehorende accountantsverklaring. Verder controleert en beoordeelt 

het bestuur samen met de gemeente dat het (meer-)jarenplan door 

Citymanagement daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Tevens houdt het bestuur 

toezicht op de besteding van de financiële middelen en onderhoudt zij contacten 

met de stakeholders van de binnenstad. 
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2 Communicatie 
 

Voor de communicatie met onze ondernemers en binnenstadbezoekers worden 

diverse on- en offline communicatiemiddelen en -kanalen gebruikt.  

 

Voor de communicatie met de ondernemers zijn de volgende middelen ingezet: de 

website, de tweewekelijkse e-mail nieuwsbrief BIZ Nieuws, digitale en papieren 

uitnodigingen voor ondernemersbijeenkomsten zoals de jaarvergadering en 

najaarsbijeenkomst, de BIZ jaarkalender, Facebook en persoonlijk contact. De 

persoonlijke contacten verlopen veelal via de winkelstraatmanager, het secretariaat 

bij Citymanagement of via de straatvertegenwoordiger in het BIZ bestuur.  

 

   www.bizroermond.nl     www.facebook.com/BIZBinnenstadRoermond    

 

Voor de communicatie met binnenstadbezoekers is gebruik gemaakt van 

etalageposters, publicaties in Citylife Roermond, persberichten en sinds eind 2018 

ook van het nieuwe online platform WeAreRoermond (voor toelichting zie 

hieronder). 

 

Website  

Op de website www.bizroermond.nl is informatie te vinden over de oprichting en 

continuering van de BIZ, de bestuursleden en de activiteiten van de BIZ. De website 

heeft in 2019 met 9.194 unieke bezoekers 17% meer bezoekers gehad dan in 2018.  

 

Facebookpagina 

BIZ zet haar Facebookpagina, onder de naam BIZ Binnenstad Roermond, in om 

(binnenstad)ondernemers en andere betrokkenen op de hoogte te houden van de 

activiteiten en interessante ontwikkelingen in de binnenstad van Roermond. Op 1 

januari 2019 had de pagina 1.028 likes, op 31 december 2019 waren dit er 1.424. 

 

BIZ nieuws 

Om de communicatie met de binnenstadondernemers te verbeteren, heeft het BIZ 

bestuur besloten om een tweewekelijkse digitale nieuwsbrief te sturen naar hun 

achterban. De digitale nieuwsbrief met daarin kort het belangrijkste nieuws voor de 

binnenstadondernemers wordt i.s.m. Citymanagement Roermond samengesteld. 

Het BIZ nieuws is in 2019 25 keer verstuurd. 

 

 BIZ Jaarkalender 

In de BIZ jaarkalender staan de openingstijden van de winkels in de binnenstad van 

Roermond op speciale dagen. Denk hierbij aan Nederlandse en Duitse feestdagen, 

koopzondagen, (extra) koopavonden. De BIZ jaarkalender staat op de website 

www.bizroermond.nl.     

 

‘Wij Zijn Open’ + Welkom in Roermond posters 

Op een aantal feestdagen en op de extra koopavond in december 2019 zijn de 

winkels in de binnenstad van Roermond geopend. Deze openingstijden wijken af 

van de reguliere openingstijden van de winkels. Om de bezoekers van Roermond 

hierover te informeren zijn er A3 posters gemaakt en gedistribueerd. 

http://www.bizroermond.nl/
http://www.facebook.com/BIZBinnenstadRoermond
http://www.bizroermond.nl/
http://www.bizroermond.nl/


 
 

  16 
 

Diverse ondernemers hebben een speciale A3 posterhouder om de posters in te 

plaatsen. Deze posterhouders kunnen in de etalage, nabij de kassa of op een 

andere locatie in de winkels worden neergezet.  

 

Jaarvergadering 

Op 26 maart 2019 vond 

onder grote belangstelling 

de BIZ jaarvergadering 

plaats in Theaterhotel De 

Oranjerie. Door het bestuur 

werd verantwoording 

afgelegd door het 

gevoerde beleid inclusief 

de financiële gevolgen 

daarvan. Peter Timmermans 

(Company) en Diana Wirtz 

(Expresso) werden voorgesteld als nieuwe BIZ bestuursleden. 

Voorafgaand aan de presentatie van het RIT team, werden de mensen die dit 

achter de schermen mogelijk hebben gemaakt door de BIZ Binnenstad bedankt en 

gefeliciteerd met de Coleur Bokaal.  

 

Rob Scheepers gaf een peptalk waarin hij de ondernemers stimuleerde om trots op 

Roermond te zijn. Hij wees hen erop om niet de negatieve zaken te benadrukken 

maar ook te kijken naar de dingen die goed gaan en de mooie krachtige kant van 

Roermond te laten zien. Heel duidelijk kwam naar voren dat gastvrijheid heel 

belangrijk is. 

 

Ondernemersbijeenkomst  

De door BIZ georganiseerde najaarsbijeenkomst voor ondernemers vond plaats op 

22 oktober 2019. Gerard IJff blikte terug op hetgeen door de BIZ in 2019 is 

gerealiseerd en benadrukte dat 2020 een belangrijk jaar wordt voor de BIZ. Dan 

staat de draagvlakmeting voor een nieuwe BIZ periode gepland. Verder zijn er vele 

grootschalige evenementen in de binnenstad zoals The Passion, MK 800 en de 

Biënnale.  

 
Wilbert Cremer (coördinator draagvlakmeting 2020) maakte inzichtelijk waar de gelden 

van de BIZ aan besteed worden. Hij had een drietal vragen en stellingen opgesteld 

welke door de ondernemers middels hun smartphone beantwoord konden worden. 

De uitkomsten hiervan zullen worden meegenomen voor de inzet van de BIZ gelden in 

de volgende periode. 

Belangrijke thema’s voor de ondernemers waren: leegstandsbestrijding, samenwerking 

met vastgoedsector, parkeren en veiligheid. 

 

Gerard Okhuijsen en Laura Tenniglo gaven een uiteenzetting over de doelstellingen van 

Roermond Bereikbaar.  

 

 

 

 

mailto:LauraTenniglo@roermond.nl?subject=Presentatie%20Roermond%20Bereikbaar&body=Ik%20ontvang%20graag%20de%20presentatie%20van%20Roermond%20Bereikbaar%20welke%20jullie%20hebben%20gepresenteerd%20tijdens%20de%20ondernemersbijeenkomst%20van%20BIZ%20Roermond%20op%2022%20oktober%202019.%0A%0ABedrijfsnaam%3A%0AContactpersoon%3A%0AMailadres%3A%0A
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Online marketing campagne We Are Roermond  

De rol van internet wordt steeds belangrijker, ook tijdens het oriëntatieproces van de 

consument. Om de consument zo vroeg mogelijk tijdens de klantreis te bereiken 

hebben we als BIZ samen met onze partners een online marketing strategie 

geformuleerd en een campagne opgezet. Doel is om Roermond op de kaart te 

zetten. Dat doen we door het verhaal van Roermond op alle daartoe geëigende 

online kanalen zo doelgroepgericht mogelijk in woord en beeld uit te dragen.  

 
 

Een werkgroep met daarin binnenstadondernemers, de gemeente, 

Citymanagement, VVV Midden-Limburg en de Outlet heeft aan de hand van een 

leefstijlenmodel zorgvuldig bezoekersdoelgroepen en persona’s gedefinieerd en 

daarop afgestemd een online marketing strategie en campagne ontwikkeld. Die 

heeft vorm gekregen in een website en bijbehorende social media kanalen 

(Facebook, Instagram en YouTube) en een herkenbare huisstijl en mediakit voor de 

WeAreRoermond campagne.  

 

In 2019 is, mede door de komst van de nieuwe directeur, door Citymanagement 

Roermond veel aandacht besteed aan online marketing. Zo waren er o.a. de 

zomercampagne met Suus, de wintercampagne ROERMONDVOL Licht de fotografie 

in de zomer, de videoportretten van de ondernemers en werden alle ondernemers 

op WeAreRoermond.com geplaatst.  

 

Door middel van organische groei en inzet van social media content (tekst, foto’s, 

video’s) en advertenties en slimme technieken zijn nieuwe volgers en bezoekers voor 

ons platform gecreëerd en worden bezoekers vervolgens aangespoord tot een 

fysiek bezoek aan de binnenstad van Roermond.  

 

Vanaf de lancering van het platform op 7 november t/m 31 december 2018 telde 

de website 21.349 unieke bezoekers. Per 31 december 2019 waren dit er 128.638, een 

stijging van bijna 603%  Het aantal volgers van de Facebookpagina groeide in 2019 

tot 7.554, een stijging van 49% en op Instagram steeg het aantal bezoekers met 112% 

naar 2.440. Op Youtube werden in 2019 233.276 videotrailers bekeken over de 

binnenstad Roermond en er waren 2.931.276 displayvertoningen op Google.  
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3 Projecten & Evenementen 
 

Juist in tijden waar winkelen op het internet gemeengoed is, is het van essentieel 

belang dat een binnenstad zich blijvend onderscheidt door het bieden van 

beleving. Een bezoek aan de binnenstad moet een feest zijn dat de voordelen van 

online shoppen laat verbleken. De BIZ werkt aan een optimale beleving in de 

binnenstad o.a. door een schoon straatbeeld, inzetten van straatentertainment, 

aankleding d.m.v. bloem- en kerstdecoratie en veiligheid. In dit hoofdstuk vindt u 

een overzicht van projecten en evenementen die door de BIZ zijn georganiseerd of 

waaraan BIZ heeft bijgedragen. De projecten worden onderverdeeld in Schoon, 

Veilig, Vriendelijk, Bereikbaarheid, Beleving. 

 

 

3.1 Schoon 

 

Sneeuwruimen 

De BIZ heeft in overleg met de ondernemers besloten om bij sneeuwval of gladheid, 

als aanvulling op de beperkte gladheidsbestrijding van de gemeente, een 

sneeuwschuiver of strooiapparatuur in te zetten voor het sneeuw- of ijsvrij maken van 

de voetgangerszones in de binnenstad. Op 17, 22, 23, 29, 30 en 31 januari en 1 

februari is er preventief gestrooid. Op 22 januari is er tevens een veeg- en strooironde 

geweest in de binnenstad.  

 

Straatconciërge 

Inzet ‘straatconciërge’: samen met de gemeente willen wij dat de binnenstad er 

schoon bij ligt. Tot en met 2019 hebben wij financieel bijgedragen voor de inzet van 

de straatconciërge Gregory. Uit financiële overweging en gezien de beperkte 

meerwaarde voor de binnenstad hebben wij besloten niet meer bij te dragen aan 

de financiering van de straatconciërge. 

 

Periodieke rondgang met wethouder, winkelstraatmanager en BIZ bestuurder 

In 2019 hebben er 2x rondgangen met wethouder Rens Evers en de 

verantwoordelijke ambtenaren in de binnenstad plaatsgevonden.  

De tekortkomingen werden genoteerd en waar mogelijk opgelost. Helaas bleven er 

een aantal zaken liggen.  

 

3.2 Veilig 

 

Retail Interventie Team 

Het Retail Interventie Team (RIT) zorgt 

sinds 2012 voor extra toezicht in winkels 

en straten in de binnenstad van 

Roermond. Gemeente Roermond, BIZ 

binnenstad Roermond en RED Security 

hebben hun handtekening gezet voor 

voortzetting van het team tot 2020 met 

uitbreiding van uren en taken. Naast 
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toezicht houden op veiligheid, treedt het RIT ook als gastheer op en dat van op 6 

middagen en de koopavond  per week. 

  

Er waren 2.586 geregistreerde acties met betrekking op gastheerschap en 

serviceverlening aan Roermondse bezoekers. Daarnaast heeft het RIT 985 keer 

geadviseerd op het gebied van veiligheid aan bezoekers of ondernemers. In 2019 is 

het RIT 402 keer gebeld door de binnenstadondernemers, waarvan er 73 tot 

aanhouding hebben geleid. Er waren 425 geregistreerde verdachte situaties 

 

In 2019 heeft het RIT de Coleur Bokaal, een prijs die in het leven is geroepen door de 

stichting Waardering Erkenning Politie (WEP) ontvangen. De prijs is een blijk voor 

waardering voor de samenwerking tussen de gemeente, BIZ Binnenstad Roermond, 

Politie ROermond en beveiligingsbedrijf RED Security. Ook de provincie betaalt mee 

aan dit project. 

 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) 

Vanaf 3 september zijn we van start gegaan met het 

collectief winkelverbod in de binnenstad van Roermond. 

Het doel van het collectief winkelverbod is om structureel 

winkeldieven en overlastgevers te weren uit de winkels. 

In samenwerking met de BIZ Binnenstad, gemeente 

Roermond, RED Security, CCV, Politie Roermond en het 

Openbaar Ministerie zijn afspraken gemaakt over het 

starten en behouden van dit collectief. Er is een online 

registratiesysteem opgestart om alle 

binnenstadondernemers te betrekken binnen het project.  

 

In 2019 waren er 173 winkelverboden waarvan 9 collectief. 

 

Ambulance Bike Team 

Sportieve teams van verpleegkundigen en chauffeurs met een goede conditie die 

daar zijn waar grote mensenmassa’s zijn en waar gewone ambulances of motoren 

moeilijk uit de voeten kunnen. Dat is het Ambulance Bike Team. Met hun speciale 

fietsen en uitrusting zijn ze snel en wendbaar, en hebben ze alles bij zich om direct 

vrijwel iedere medische behandeling te kunnen starten. Door een samenwerking 

tussen de BIZ en Designer Outlet Roermond was er tijdens de 25 drukste dagen in 

2019 een Ambulance Bike Team te vinden in beide winkelgebieden.  

 

Onderstaand treft u enkele gegevens aan die wij hebben ontvangen van 

Ambulance Zorg Limburg-Noord. Om het Ambulance Bike Team (ABT) in Roermond 

op drukkere dagen in te zetten, werkt de BIZ Binnenstad samen met hen en Designer 

Outlet Roermond (DOR). Onderstaande gegevens hebben betrekking op de inzet in 

2018 in de binnenstad en DOR.  

• In 2019 heeft het ABT 25 urgente inzetten uitgevoerd. 19 meldingen hiervan 

waren in DOR, waarvan meerdere meldingen op het parkeerterrein/garage. 

De overige 8 meldingen hadden betrekking op de binnenstad en het gebied 
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tussen binnenstad en de outlet. Ten opzichte van 2018 waren dit 19 

meldingen minder. 

• In de meeste gevallen waren onwel-wordingen, hart- en neurologische 

klachten de reden van inzet. Alle andere gevallen betrof het kleine 

verwondingen, verzoek om paracetamol en of bijensteken. In een geval in 

december betrof het een onwel wording met reanimatie setting. Het ABT was 

hier snel ter plaatse en heeft conform ambulance protocollen een prima 

reanimatie neer gezet met als resultaat dat de patiënt de reanimatie 

overleeft heeft. 

• Inzet door ABT wordt door het team zelf, maar ook door de bezoekers als 

positief ervaren. Ze zijn snel ter plekke en het ABT geeft aan dat hun 

aanwezigheid van maatschappelijk belang is. Door de laagdrempelige 

benaderbaarheid wordt het team meerdere keren per dag aangesproken. 

Dit varieert van een verzoek voor een pleister of paracetamol, tot 

routevragen of inhoudelijke vragen over gezondheid. 

• Tevens wordt aan het ABT vaak gevraagd waarom ze aanwezig zijn. De 

bezoekers reageren erg positief op het antwoord van die vraag. 

 

AED 

Om de overlevingskansen voor iemand met een hartstilstand te vergroten heeft de 

BIZ in de binnenstad op de volgende 7 locaties een AED geplaatst: 

Locatie Adres 

McDonald’s Hamstraat 54, 6041 HC Roermond 

Steps Varkensmarkt 15, 6041 ET Roermond 

Hotel en Grandcafé de Pauw Roerkade 2, 6041 KZ Roermond 

Markt 10 Markt 10, 6041 EL Roermond 

Café & Zo Stationsplein 18, 6041 GN Roermond 

Edelsmid Paul van den Hout Bakkerstraat 10, 6041 JR Roermond 

Benu Apotheek Clemens Haan Willem II Singel 16, 6041 HA Roermond 

 

Wij zijn nog op zoek naar een locatie rond het Munsterplein - Graaf Gerardstraat of 

Munsterplein - St. Christoffelstraat. 

In verband met het sluiten van Steps in 2020 wordt voor deze AED eveneens een 

nieuwe locatie gezocht in het gebied Steenweg, Varkensmarkt, Bergstraat, 

Marktstraat, Schoenmakersstraat, Heilige Geeststraat. 

 

3.3 Bereikbaarheid 

 

Mobiliteitsfonds / Stadsplattegronden 

Een gastvrije en goed bereikbare stad. Dat is waar de gemeente Roermond en 

partners al sinds 2014 via het Mobiliteitsteam samen aan werken. Die samenwerking 

wordt tot en met 2020 voortgezet. 

 

Gemeente en partners BIZ Binnenstad, BIZ Retailpark, Limburg Marketing, Designer 

Outlet, Citymanagement Roermond en de Stichting Parkmanagement Midden-

Limburg hebben in 2018 het convenant Mobiliteitsfonds ondertekend. Daarmee is 

voor de komende drie jaar de samenwerking gecontinueerd. Helaas bereiken ons 
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signalen dat de gemeente eenzijdig het convenant wil opzeggen. Daarmee vervalt 

niet een uitermate effectief instrument voor “zachte” mobiliteitsmaatregelen doch 

vervalt ook het overleggremium dat de keuze bepaalt voor de maatregelen. Juist 

vanuit de doelstelling van het mobiliteitsfonds kan voor relatief weinig geld veel 

bereikt worden en zijn de maatregelen zonder uitzondering goedkoper dan 

infrastructurele maatregelen. 
 

Het Mobiliteitsfonds heeft als doel om de gastvrijheid en bereikbaarheid van 

Roermond in de breedste zin te verbeteren. Dit om de binnenstad en andere 

gebieden in Roermond die veel bezoekers trekken nog aantrekkelijker te maken 

door middel van kleinschalige maatregelen. Zo zijn in 2019 ook weer City Hosts 

ingezet die bezoekers de weg wijzen en van informatie voorzien en komen er weer 

spoordeelacties zodat bezoekers goedkoop met de trein naar Roermond kunnen 

komen. Ook worden de diverse verwijzingen in de stad naar de ‘hotspots’ 

geactualiseerd. Daarnaast wordt onderzocht hoe de parkeercapaciteit rondom de 

binnenstad beter benut kan worden en of er nog overloop parkeerplaatsen 

beschikbaar moeten komen. 

Ook is in 2019 ingezet op het optimaliseren van Google Maps en de inrichting van 

een modern parkeer verwijssysteem. Ook het plaatsen van gastvrije teksten op de 

displays vormt een steeds terugkerend thema. 

 

Parkeervoordeelkaarten 

Met Q-park zijn afspraken gemaakt dat wij parkeervoordeelkaarten aan 

ondernemers kunnen verkopen voor € 3,00 welke zij aan hun bezoekers kunnen 

geven of verkopen. Deze kaart is een hele dag geldig. In 2019 zijn er door de 

binnenstadondernemers 8.683 parkeervoordeelkaarten afgenomen (6.836 voor het 

Kazerneplein en 1.820 voor het Stationspark) 

 

3.4 Beleving 

 

Bloemdecoratie en boombakken 

De bloemdecoratie en de boombakken 

zijn niet meer weg te denken uit de 

Roermondse binnenstad. Niet vreemd 

ook dat o.a. de bloemen en 

boombakken door de ondernemers 

worden gezien als een van de grootste 

prioriteiten van de BIZ. Vanaf medio mei 

tot halverwege oktober was de 

binnenstad aangekleed met 

bloemdecoratie. Op de straten stonden bloempiramides en boombakken, de 

lantaarnpalen en gevels werden middels ‘hanging baskets’ voorzien van bloemen. 

Balkons werden op speciaal verzoek ook voorzien van hanging baskets. Enkele 

monumentale bouwwerken in de stad werden extra aangekleed met bloemen, 

zoals de kiosk op het Munsterplein en de Stenen Brug bij de Roerkade.  
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Sfeerverlichting 

Ieder jaar investeert de BIZ tijdens de donkere 

dagen van het jaar in sfeerverlichting. De 

sfeerverlichting zorgt ervoor dat Roermond 

iedere keer weer een prachtig en sfeervol 

plaatje is tijdens de feestdagen. Aangezien de 

dagen voor en rond Sinterklaas, Kerst en Oud & 

Nieuw de drukste dagen van het jaar zijn, is het 

voor de stad van groot belang dat ze zich van 

haar beste kant laat zien. In 2019 zijn aan de 

bestaande sfeerverlichting een vijftal 

ornamenten toegevoegd die op 

beeldbepalende plaatsen voor extra attente 

en sfeer garant stonden. 

 

Van eind oktober 2019 tot eind januari 2020 was 

het BIZ-gebied (waar mogelijk) aangekleed met 

sfeerverlichting in de vorm van guirlandes die 

aan de overspanningen van de 

straatverlichting werden aangebracht. Om de 

aanloopstraten en diverse kruisingen in de 

binnenstad te benadrukken is op 36 guirlandes 

de skyline (Munsterkerk, Kiosk en Kathedraal) 

van Roermond bevestigd. Op een aantal locaties werden grote ornamenten 

opgehangen aan de lantaarnpalen.  

 

Hoewel de BIZ zich voornamelijk richt op de binnenstad van Roermond, vindt ze het 

ook belangrijk dat enkele locaties die buiten het BIZ gebied vallen, sfeervol worden 

verlicht tijdens deze periode. Zo werd de Stenen Brug in voorgaande jaren voorzien 

van mooie guirlandes omdat dit volgens de gemeente niet meer verantwoord was 

werden er dit jaar 

verlichtingspalen op de 

brug geplaatst. De 

sfeerverlichting op de 

Roerkade uitgebreid tot 

en met hotel Valies.  

De verlichting op het 

Kazerneplein is middels 

een financiële bijdrage 

van de bedrijven ter 

plaatse, aangebracht. 

De Passage en 

Pastoorswal zijn middels 

een bijdrage van de 

gemeente eveneens 

voorzien van verlichting.      
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3.5 Evenementen 

 

Stadsbrede evenementen 

De binnenstad van Roermond moet bezoekers verrassen door unieke, ludieke en 

onderscheidende evenementen. Deze extra beleving moet uiteindelijk resulteren in 

tevreden bezoekers, verlenging van de verblijfsduur en meer herhaalbezoek. 

Diverse straatverenigingen van de binnenstad organiseren jaarlijks terugkerende 

evenementen. In 2018 hebben de straatverenigingen i.s.m. de BIZ een plan gemaakt 

om deze evenementen stadsbreed uit te rollen. Zoals beschreven in hoofdstuk 2 

heeft elke straatvereniging zijn eigen budget. De straatvoorzitters hebben besloten 

om 2/3 van hun eigen budget gezamenlijk te besteden aan de stadsbrede 

evenementen.  

In 2019 zijn de volgende evenementen en activiteiten door de BIZ stadsbreed 

georganiseerd: 

• 20 april - Paaseieren uitdelen aan bezoekers 

• 20 april – Lente Fashion Event  

• 27 april - Koningsdag 

• 11 mei – chocolade (hartjes) uitdelen aan de moeders voor moederdag 

• 22 juni – Cultuurnacht 

• 7 juli – Music & Dreams gitaarconcert 

• 13 juli – Tour de Limbourg 

• 20 juli – Straatmuzikanten festival 

• 15 september - Popronde 

• 28 september - herfst Fashion Event 

• 31 oktober - Halloween Event incl. etalagewedstrijd 

• 8 t/m 24 december – Santa’s House in het Roercenter 

• 29 november – Black Friday 

• 23 november t/m 5 januari: Sint- en Kerstentertainment 
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ROERMONDVOL LICHT 

In samenwerking met het Designer Outlet Roermond en de gemeente Roermond is 

dit jaar een uitgebreid winterprogramma samengesteld. 

 

Lights on Parade 

Op 8 november vond de opening plaats met 

een Lights on Parade. Hier waren o.a. lichtfiguren 

op stelten, een percussieband, dansgroepen en 

het circusentertainment Circo di Strada 

aanwezig. Het publiek kwam hier massaal op af 

en de burgemeester de toegang tot het 

Designer Outlet Roermond moest afsluiten. Het 

was een overweldigend succes. 

 

ROERMONDVOL samen aan tafel 

Op 13 december werd de onderdoorgang 

tussen de binnenstad en het Designer 

Outlet Roermond (DOR) omgetoverd tot 

een pop-up restaurant. Hier werd voor 750 

personen een 3-gangen Kerstdiner in de 

openlucht georganiseerd. Voor dit diner 

waren alle geledingen uit Roermond 

vertegenwoordigd en was er geen verschil 

tussen rangen en standen en was er sprake 

van een goede saamhorigheid en verbinding tussen alle partijen. Zowel tussen 

ondernemers, DOR, inwoners en gemeentelijke vertegenwoordigers. 

 

Workshop kerstdecoratie maken 

Op 14 en 21 december konden de bezoekers van de 

binnenstad een kerstkrans maken in een sfeervol aangeklede 

tent op het Munsterplein. 

 

Verhalenverteller 

Op 28 en 29 december was de verhalenverteller aanwezig. 

 

Levende kerststal 

Op 22 december stond er een levende kerststal  op de Markt. 
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Intocht Sinterklaas  

De periode rondom Sinterklaas en Kerst is een 

zeer belangrijke tijd voor de Roermondse 

winkeliers en horeca-ondernemers. De 

Sinterklaas intocht brengt daarom ieder jaar 

veel Roermondenaren met hun gezin op de 

been. Zij combineren hun bezoek aan de 

intocht vaak met een warm drankje (en 

hapje) en soms zelfs de eerste inkopen voor 

de feestdagen. Reden voor de BIZ om dit 

evenement te ondersteunen middels een 

financiële bijdrage. 

 

 

Sint- en Kerstentertainment 

In de periode waarin consumenten hun aankopen doen 

voor de feestdagen moet de stad niet alleen sfeervol zijn 

aangekleed maar ook voldoende beleving bieden om 

de bezoekers te vermaken. De BIZ heeft daarom het Sint 

en Kerst entertainment opgenomen in haar 

jaarprogramma.  

In de winkelstraten van de Roermondse binnenstad werd 

voor bezoekers in de Sint- en Kerstperiode (23 november 

2019 t/m 5 januari 2020) iedere zaterdag- en 

zondagmiddag een entertainmentprogramma 

aangeboden. Op 26, 27 

en 30 december en 3 

januari was er eveneens voor entertainment 

gezorgd. 

 

Tijdens de weekenden, waarin Sinterklaas zijn 

inkopen doet, waren er uiteraard in de gehele 

binnenstad pieten en muzikale artiesten aanwezig. 

Na Sinterklaas werden de bezoekers van de 

binnenstad verrast door diverse acts: de 

ganzenfanfare, koren, blaaskapellen en diverse 

regionale en nationale zanggezelschappen.  
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Happy Train 

Tijdens de feestdagen is een speciale winterdienstregeling ingevoerd:  de “Happy 

Train”. Met deze gratis treinservice reed er een leuk wintertreintje door de 

Roermondse binnenstad vanaf het Munsterplein naar het Kazerneplein bij de Outlet 

en vice versa. Het treintje reed in de weekenden en er zijn maar liefst circa 10.400 

bezoekers vervoerd, met name vanuit het Designer Outlet naar de binnenstad. 

 
 

 

Overige projecten & evenementen  

Aan onderstaande projecten / evenementen heeft de BIZ in 2019 een financiële 

bijdrage geleverd:  

• Stadsbeiaard Roermond    

• Munsterplein Kioskconcerten 

• Roermond vlaggen 

• De Light Run 

• Roermond City Game 

• Roermond City Run 

• Roermond City Swim 

• De ROERmond   

• Balkon concerten bloemen 

 

 

 

 

 

 

 


