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Voorwoord
Met gepaste trots presenteert de Stichting BIZ-Binnenstad Roermond het jaarverslag
over 2018. Het jaar 2018 stond in het teken van de vele personeels- en
bestuurswisselingen. Naast de voorzitterswisseling bij de BIZ Binnenstad werd het
complete bestuur van onze uitvoeringsorganisatie Stichting Citymanagement
Roermond vernieuwd. Na hun korte inwerkperiode in 2017 begonnen in 2018 zowel
de binnenstadmanager alsook de winkelstraatmanager aan hun nieuwe taken voor
en in de Roermondse binnenstad.
De vorige voorzitter van de BIZ, Dennis van Dijk, gaf tijdens de jaarvergadering te
kennen wegens tijdgebrek het stokje te willen overdragen. Gerard IJff nam in juni het
stokje over. Nadat ook Citymanagement een nieuwe onafhankelijke voorzitter had
gevonden, hebben wij diverse overleggen gevoerd om de intensieve samenwerking
efficiënter en effectiever in te gaan zetten. De structuur van de ambtelijke en
bestuurlijke overleggen met de gemeente en Citymanagement werden opnieuw
vormgegeven.
De voorjaarvergadering werd in 2018 gehouden in het Designer Outlet Roermond
(DOR). Hoewel niet iedere ondernemer blij was met de keuze van de locatie,
werden wij verrast door de zeer hoge opkomst van ca. 100 ondernemers uit de
binnenstad. De contacten zijn inmiddels gelegd met het DOR om te kijken waar wij
elkaar kunnen ondersteunen. Uiteindelijk is er een gezamenlijk belang om zoveel
mogelijk bezoekers naar Roermond te brengen. De samenwerking met het Designer
Outlet Roermond (DOR) is in 2018 verder geïntensiveerd met als uitkomst een
gezamenlijk opgezette sfeerbeleving rond de kerstperiode. Op een laat moment is
besloten om geen invulling te geven aan een kerstmarkt in de binnenstad. DOR en
BIZ hebben toen hun verantwoordelijkheid genomen om de gezellige en huiselijke
sfeer op een hoog niveau te brengen waardoor er meer bezoekers naar Roermond
komen. Ondanks het feit dat de vierde fase bij het DOR de bezoekers gemiddeld
langer in het outletcentrum houdt verwachten we dat steeds meer bezoekers een
meerdaags bezoek aan Roermond van gaan maken. We verwachten dan ook dat
die samenwerking - gestoeld op het elkaar versterken bij een optimale sfeerbeleving
- verder gestalte gaat krijgen. De oude en de nieuwe stad zullen steeds meer een
organisch geheel gaan vormen.
Ook de start van het project online marketing met de kick off van “We are
Roermond” geeft aan dat we invulling geven aan de 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, opwaardering van het
Munsterplein e.o., samenwerking met de vastgoedeigenaren vormen belangrijke
pijlers onder dit programma.
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Het bestuur van de BIZ Binnenstad kan dit uiteraard niet alleen. In september hebben
we een bijeenkomst georganiseerd met onze stakeholders. We voeren met het
koninklijk jacht Piet-Hein drie uur op de Maasplassen en voerden intensieve
gesprekken in diverse groepen over de toekomst van de binnenstad en welke rol
eenieder daarbij wil vervullen. Het is onze overtuiging dat deze bijeenkomst het
fundament onder de samenwerking van onze binnenstad en de rol van de BIZ
daarbij verder versterkt heeft.
We bevinden ons nu halverwege 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. Daar zal ook het gesprek met de gemeente over moeten gaan.
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 via de straatverenigingen. Ook de samenwerking met en inzet van de
medewerkers van Citymanagement Roermond kan niet onvermeld blijven. Door hun
niet aflatende inzet kon het bestuur van de BIZ de zaken realiseren die waren
afgesproken.
Daarnaast hebben we vanuit het dagelijks bestuur veel energie gestopt richting de
gemeente om de belangen van onze ondernemers daar over de drempel te krijgen.
We zijn dan ook iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het tot stand komen
van al die activiteiten in 2018 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 2018 en de in dat jaar door de BIZ gerealiseerde doelen.
Gerard IJff
Voorzitter
Opgesteld door
Contactpersonen

Het dagelijks bestuur van Stichting BIZ Binnenstad Roermond
Dhr. G. IJff, Voorzitter
Mevr. M. Snieders, Secretaris
Dhr. H. Strijbos, Penningmeester
Dhr. W. Cox, vice-voorzitter
Dhr. H. Luiten, tweede penningmeester
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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 Intervention Team, Ambulance Bike Team,
leegstandsbestrijding, 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 2018
één keer per maand vergaderd en het algemeen bestuur heeft in 2018 tien keer
vergaderd.
Verder hebben er drie brainstormsessies samen met Citymanagement Roermond
plaatsgevonden en is er maandelijks ambtelijk overleg met de gemeente geweest
en hebben er zes 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)
- Klankbordgroep Mobiliteitsfonds
- Roermond Bereikbaar, bereikbaarheid en communicatie team
- Werkgroep Verbinding Binnenstad – DOR
- Werkgroep Retail Innovation Centre (RIC)
- Pilot Hamstraat (als onderdeel van programma Vitale Binnenstad)
Op de volgende bladzijde vindt u een overzicht van het BIZ bestuur in 2018.
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BIZ bestuur Roermond 2018

Gerard IJff
Onafhankelijk voorzitter

Marjon Snieders
Secretaris
Vertegenwoordiger
Roermond West &
Roercenter
Marjon Snieders schoenen
(Retail)

Henk Luiten
Tweede Penningmeester
TheaterHotel de Oranjerie
(Horeca)

Wim Cox
Vice voorzitter
Cox & Co
(Horeca)

Gerrit van Tintelen
Bestuurslid,
Vertegenwoordiger Poort
van Roermond
Geweun Angers
(Horeca)

Hans Strijbos
Penningmeester
Strijbos-ABC
(Dienstverlening)

Gonnie Stoot
Bestuurslid,
Vertegenwoordiger Blökske
óm
Friture ’t Gouden Haantje
(Horeca)

Maurice Kierpensteijn
Bestuurslid,
Vertegenwoordiger Westmunster
Our Favourite Shop (Retail)

Erik Blokdijk
Bestuurslid,
Vertegenwoordiger
Statieplaza
Café En&Zo
(Horeca)

Peter Brouwers
Bestuurslid,
Vertegenwoordiger Singelring
Hotel en Grand Café De Pauw (Horeca)
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Dennis van Dijk
Vertegenwoordiger Singelring
Zuiderhuis
(Dienstverlening)

Diana Wirtz
Bestuurslid,
Vertegenwoordiger Hartje Roermond en
Marktplaza
Expresso Roermond

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.
D. van Dijk is van 1 januari tot 6 juni 2018 voorzitter geweest waarna G. IJff hem heeft
opgevolgd.
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. De secretaris houdt ook de
administratie met betrekking tot afgesloten contracten bij. 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. 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 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
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namens de ondernemers uit hun straat of gebied en nemen deel aan de
maandelijkse BIZ-vergadering. D. Wirtz is in 2018 aangetreden als bestuurslid.
Dagelijks bestuur (DB)
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris,
penningmeester en tweede penningmeester. 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
heeft een adviserende rol.
Visie
Het initiatief BIZ staat voor het vergroten van de aantrekkingskracht van de
Roermondse binnenstad. Het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke
kwaliteit, dan wel enig ander boven publiek belang in de openbare ruimte van het
BIZ-gebied, staan hierbij centraal. 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, dan wel eventueel enig boven ander publiek belang in de
openbare ruimte van het BIZ gebied, staan hierbij centraal.
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
passantentellingen uitgevoerd. Als gevolg van strenger privacywetgeving (AVG) zijn
sinds het najaar 2018 de telgegevens tot nader order niet meer beschikbaar voor
Citymanagement en BIZ.
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.
• Citymanagement heeft op ons verzoek een haalbaarheidsonderzoek naar
verruiming (avond)openingstijden uitgevoerd. Uiteindelijk blijkt hiervoor geen
draagvlak te zijn..
• Vergroten van de veiligheid en hospitality, zie 3.2 Veilig;
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•
•
•
•
•

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 2018 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.

- Het bestuur heeft in een drietal thema-bijeenkomsten invulling gegeven aan de
bestuurlijke structuur, de missie en de lange termijn visie. Mede naar aanleiding
van deze input hebben we een nadere invulling gegeven aan de governance
van de BIZ-binnenstad die door het AB is vastgesteld.

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

hebben we ons sterk gemaakt voor een adequate en veilige sfeerverlichting
waarbij achterstallig onderhoud aan het elektriciteitsnet aangepakt is door de
gemeente en de BIZ zich bereid heeft verklaard het bovengrondse gedeelte van
het netwerk gedurende ten minste drie jaar te onderhouden.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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. de organisatie van de City Run , de City Swim, 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

9

een vroegtijdig stadium. Overlast zullen die projecten zeker geven en afstemming
en informatie uitwisseling is daarbij cruciaal.

- In september hebben we een informele bijeenkomst georganiseerd met onze

belangrijkste stakeholders. We startten de bijeenkomst op de Roerkade waar we
na een aantal inleidingen naar de steiger bij de Arloflat gingen om gedurende
drie uur varend op het koninklijk jacht Piet Hein intensief met elkaar van
gedachten te wisselen over de richting van onze binnenstad.

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 (Azone 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 ondernemers.
Waarvan 530 objecten in gebied A en 120 objecten in gebied B.
Alle heffingplichtige ondernemers in het afbakeningsgebied dragen bij aan de BIZ
conform tariefzone A, met uitzondering van de Minderbroederssingel,
Zwartbroekplein, Willem II Singel, Godsweerdersingel, Wilhelminaplein en de
Venlosepoort waarvoor tariefzone B wordt toegepast.
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Figuur 1
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Straat- en ondernemersverenigingen
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.

Straatvereniging
Poort van Roermond

Blökske Om

Hartje Roermond

Westmunster
Roercenter
Singelring
Statie Plaza
Roermond West
(Aad Remunj)

Straatverenigingen BIZ Roermond 2018
Straten
Abdijhof, Hamstraat, Joep
Nicolasstraat,
Kloosterwandplein 120-158,
Kloosterwandstraat 22-219,
Kruisherenstraat, Mariagardestraat, St.
Cornelisstraat.
Blökske Om: Bakkerstraat,
Kloosterwandplein 12-16,
Kloosterwandstraat 1-17,
Schuitenberg, St. Christoffelstraat
vanaf 8, Zwartbroekplein,
Zwartbroekstraat.
Bergstraat, Graaf Gerardstraat, Markt,
Munsterplein, Paredisstraat 16-17,
St.Christoffelstraat t/m 13, Steenweg,
Varkensmarkt, Grote Kerkstraat.
Heilige Geeststraat, Munsterstraat,
Pollartstraat, Schoenmakersstraat.
Roersingelpassage.
Minderbroederssingel, Willem II Singel,
Godsweerdersingel, Wilhelminaplein,
Venlosepoort.
Stationsplein
Brugstraat, Luifelstraat, Marktstraat,
Minderbroedersstraat, Neerstraat,
Paredisstraat (zonder nr.16-17),
Koolstraat, Kraanpoort, Roerkade,
Roersingel, St. Nicolaasstraat.

Voorzitter
Gerrit van
Tintelen

Gonnie Stoot

Diana Wirtz

Maurice
Kierpensteijn
Geert Beckx
Dennis van Dijk
Erik Blokdijk
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:
Stichting BIZ Binnenstad Roermond
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 binnendstad.
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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, eenmaal per jaar in
november de speciale papieren editie van BIZ Nieuws voor de feestdagenperiode,
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 2018 met 7.856 unieke bezoekers 31% meer bezoekers gehad dan in 2017.
Facebookpagina
BIZ zet haar Facebookpagina, onder de naam BIZBinnenstadRoermond, 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 2018 had de pagina 806 likes, op 31 december 2018 waren dit er 1.028.
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 2018 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 en Nederlandse en Duitse (grensgebied)
schoolvakanties. 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 2018 zijn de
winkels in de binnenstad van Roermond geopend. Deze openingstijden wijken af
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van de reguliere openingstijden van de winkels. Om de bezoekers van Roermond
hierover te informeren zijn er A3 posters gemaakt en gedistribueerd.
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. Voor de periode dat er geen
feestdagen poster van toepassing is, heeft de BIZ een ‘Welkom in Roermond’ poster
gemaakt.
Jaarvergadering
Op 17 april 2018 vond onder grote belangstelling de BIZ jaarvergadering plaats in La
Place Cuisine in het Designer Outlet Roermond (DOR).
Nadat door Dennis van Dijk (voorzitter) aandacht werd besteed aan alle activiteiten
en projecten die de BIZ in 2017 heeft uitgevoerd en Hans Strijbos (penningmeester)
inzicht had gegeven in de financiën lichtte Marjon Snieders (secretaris) de highlights
over 2018 toe en gaf Niek Mares (binnenstadmanager) een uiteenzetting over de
pilot verruiming openingstijden.
John van den Beuken (politie Roermond) en Bart Heerema (RED Security) gaven een
presentatie over het Retail Interventie Team (RIT) en hetgeen ondernemers zelf aan
preventiemaatregelen kunnen nemen.
Rudolf van Gompel, directeur DOR, promootte de samenwerking met de
binnenstad. Zowel de BIZ als DOR hebben de ambitie om Roermond als beste
winkelstad van Limburg op de kaart te zetten en de groei van het aantal bezoekers
naar de stad te realiseren.
Er was een positief kritische houding van de aanwezigen en duidelijk werd dat de
ondernemers van de binnenstad behoefte hebben aan gegevens zoals
bezoekersaantallen, bezoekerstijden e.d.

Ondernemersbijeenkomst
De door BIZ georganiseerde najaarsbijeenkomst voor ondernemers vond plaats op
7 november 2018 in De Graasj. Binnenstadmanager Niek Mares presenteerde het
meerjarenplan van de BIZ 2019-2020. Wethouder Angely Waajen-Crins gaf uitleg over
project de Vitale Stad, modewinkelier Josip Pezer deelde zijn succesvolle online
marketing ervaring en Geert Buskes gaf tekst en uitleg over de lancering van de
nieuwe online campagne WeAreRoermond voor bezoekers van onze binnenstad.
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De nieuwe strategie, de website en social media kanalen voor WeAreRoermond
werden door allen zeer positief ontvangen en de ondernemers wilden hiermee
direct aan de slag.

Online marketing campagne WeAreRoermond

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.
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. Om het bereik van onze
campagne te vergroten is een mediakit voor ondernemers ontwikkeld en zijn
trainingsworkshops voor ondernemers georganiseerd.
Vanaf de lancering van het platform op 7 november t/m 31 december telde de
website 21.349 unieke bezoekers (zie onderstaande grafiek). Het aantal volgers van
de Facebookpagina groeide in korte tijd met 17% tot net boven 5.000 en op
Instagram met 16% naar 1153. Ruim 50.000 personen bekeken met circa 134.000
weergaven onze YouTube videotrailers over de binnenstad Roermond.
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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 9 februari, 2 maart en 16 december is er
preventief gestrooid. Op 3 maart is er een veeg- en strooironde geweest in de
binnenstad.
Straatconciërge
Inzet ‘straatconciërge’: samen met de gemeente willen wij dat de binnenstad er
schoon bij ligt. Reden om straatconciërge Gregory te voorzien van een bakfiets.
Gregory biedt tevens een “extra paar ogen” in de stad, signaleert kleine ergernissen
en verhelpt ze zo mogelijk direct of meldt ze accuraat door.

3.2 Veilig
Retail Intervention 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 toezicht houden op
veiligheid, treedt het RIT ook als gastheer op en dat 6
middagen per week.
In 2018 is het RIT 400 keer gebeld door de binnenstadondernemers, waarvan er 78 tot
aanhouding hebben geleid. Er waren 706 geregistreerde verdachte situaties.
Er waren 2355 geregistreerde acties met betrekking op gastheerschap en
serviceverlening aan Roermondse bezoekers. Daarnaast heeft het RIT 524 keer
geadviseerd op het gebied van veiligheid aan bezoekers of ondernemers.
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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.
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 23 drukste dagen in
2017 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 2018 heeft het ABT 44 urgente inzetten uitgevoerd. 36 meldingen hiervan
waren in DOR, waarvan meerdere meldingen op het parkeerterrein/garage.
De overige 8 meldingen hadden betrekking op de binnenstad en het gebied
tussen binnenstad en de outlet. Ten opzichte van 2017 waren dit 2 meldingen
minder.
• In de meeste gevallen waren onwel-wordingen, hart- en neurologische
klachten de reden van inzet. Opvallend was dat er een tweetal
verkeersongevallen op de N280 waren waarbij het biketeam is ingezet.
• 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.
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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
McDonald’s
Steps
Hotel en Grandcafé de Pauw
Markt 10
Café & Zo
Edelsmid Paul van den Hout
Benu Apotheek Clemens Haan

Adres
Hamstraat 54, 6041 HC Roermond
Varkensmarkt 15, 6041 ET Roermond
Roerkade 2, 6041 KZ Roermond
Markt 10, 6041 EL Roermond
Stationsplein 18, 6041 GN Roermond
Bakkerstraat 10, 6041 JR Roermond
Willem II Singel 16, 6041 HA Roermond

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

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 MiddenLimburg hebben het convenant Mobiliteitsfonds
ondertekend. Daarmee is voor de komende drie jaar de
samenwerking gecontinueerd.
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 worden 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.
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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. Dit jaar werd ook de Brugstraat
voorzien van bloembakken.
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.
Van begin november 2018 tot eind januari 2019 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 is de Stenen Brug voorzien van mooie guirlandes, die
de bogen van de brug extra benadrukken. 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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Dit jaar hebben we ervoor gekozen
om op het Stationsplein,
Kloosterwandplein en in de Grote
Kerkstraat nabij de passage
binnenstad-Kazerneplein, 3 grote
lichtobjecten te plaatsen. Deze
lichtobjecten werden door talloze
bezoekers op de foto vastgelegd en
gedeeld op diverse sociale media.

Samen met Citymanagement Roermond en het Designer Outlet Roermond heeft de
BIZ een video laten produceren. De lichtgevende pop Dundu heeft een bezoek
gebracht aan onze binnenstad en op diverse locaties de sfeerverlichting
aangemaakt. Deze video staat online op de Facebookpagina’s We Are Roermond
en BIZ Binnenstad.
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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 2018 zijn de volgende evenementen en activiteiten stadsbreed georganiseerd:
• 30 maart - Paaseieren uitdelen aan bezoekers
• 27 april - Koningsdag
• 28 april - lente Fashion Event
• 10 mei - Hemelse Fair
• 12 mei - Roermondjes uitdelen aan de moeders voor moederdag
• 23 juni - Cultuurnacht
• 22 september - herfst Fashion Event
• 26 oktober - Halloween Event incl. etalagewedstrijd
• 8 t/m 24 december – Santa’s House in het Roercenter
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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
(24 november 2018 t/m 7 januari 2019)
iedere vrijdag- t/m zondagmiddag een entertainmentprogramma aangeboden.
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.

Treintje
Tijdens de feestdagen is een speciale
winterdienstregeling ingevoerd: de “Happy
Train Journey”. 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 zijn maar liefst circa 4.000
bezoekers vervoerd.
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Inpakservice

In het pand Schoenmakersstraat 10 werd een speciaal inpakhuis ingericht. Tegen
een bijdrage van € 1,00 werden cadeaus feestelijk ingepakt (keuze uti Sint- en
kerstinpakpaier) door de JCI Juniorkamer of de Lions Club Roermond. De opbrengst
hiervan werd gedoneerd aan o.a. de Linda Foundation, in het bijzonder voor voor
hulp aan armoede bij gezinnen in Roermond.

Overige projecten & evenementen
Aan onderstaande projecten / evenementen heeft de BIZ in 2018 een financiële
bijdrage geleverd:
• Stadsbeiaard Roermond
• Munsterplein Kioskconcerten
• Reuzenoptocht
• Roermond vlaggen
• Roermond City Game
• De ROERmond
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