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VOORWOORD
De ondernemers van de Roermondse binnenstad zijn al sinds 2011 verenigd in een
bedrijveninvesteringszone genaamd: BIZ Binnenstad Roermond (hierna: BIZ Binnenstad). Een
bedrijveninvesteringszone is een geografisch afgebakend gebied waarbinnen ondernemers samen
afspraken maken over investeringen om de kwaliteit van het gebied te verbeteren (aantrekkelijker,
schoner, veiliger, duurzamer). Daarnaast vormt de BIZ Binnenstad een nadrukkelijkere
gesprekspartner en platform als het gaat om belangenbehartiging binnen de gemeente Roermond.
Met trots constateert het bestuur van de BIZ Binnenstad dat de binnenstad van Roermond dankzij deze
intensieve vorm van samenwerken en samen beslissen de afgelopen (bijna) tien jaren een sterke
ontwikkeling heeft doorgemaakt. De positieve resultaten hiervan zijn onder andere zichtbaar in een
meer aantrekkelijke, bruisende binnenstad.
De wettelijke duur van een BIZ bedraagt maximaal vijf jaar. Dit betekent dat de bestaanstermijn van
de huidige BIZ Binnenstad aan het einde van 2020 afloopt. We constateren echter dat de concurrentie
van de online marketing, de noodzakelijke aanpak van de leegstand, het doorgroeien naar een
binnenstad die ook voor meerdaags bezoek aantrekkelijk is, alsmede de meer normale onderwerpen
zoals voldoende parkeerplaatsen met betaalbare parkeertarieven, ook in de komende jaren vragen om
een sterke samenwerking tussen de binnenstadondernemers.
Voor de verdere ontwikkeling van de Roermondse binnenstad is het dan ook van groot belang dat de
BIZ Binnenstad in de jaren 2021-2025 onverminderd van kracht blijft. Om dat te bewerkstellingen dient
in 2020 een draagvlakmeting te worden uitgevoerd waarbij de binnenstadondernemers hun stem
kunnen uitbrengen ten aanzien van de verlenging van hun huidige BIZ. Onlosmakelijk verbonden met
deze draagvlakmeting is het zogenaamde activiteitenplan dat de BIZ Binnenstad in dit kader dient op
te stellen. In dit activiteitenplan worden alle doelstellingen, ambities en activiteiten beschreven voor
de nieuwe BIZ-periode 2021-2025. Het huidige bestuur van de BIZ Binnenstad geeft in het onderhavige
document aan op welke wijze de uitdagingen voor de ondernemers gezamenlijk opgepakt kunnen
worden in de komende vijf jaren.
Het bestuur van Stichting BIZ Binnenstad Roermond legt deze weergave van de ambities en doelen
voor de BIZ-periode 2021-2025 met enthousiasme aan u voor. Het bestuur is zich ervan bewust dat
het ambitieuze programma een forse bijdrage van de ondernemers vraagt. Het bestuur heeft echter
de overtuiging dat alleen een dergelijk ambitieus programma ons in staat stelt om de uitdagingen aan
te gaan en uiteindelijk in het belang is van de ondernemers. Alleen gezamenlijk kunnen we deze
uitdaging aangaan omdat deze te groot is voor welke individuele ondernemer dan ook. Andere
Roermondse stakeholders zoals de vastgoedeigenaren en het Designer Outlet Roermond zullen in de
komende BIZ-periode actief worden betrokken bij het realiseren van de ambities van de BIZ
Binnenstad. Daarnaast wordt ook de gemeente Roermond expliciet verzocht om samen met de BIZ
Binnenstad deze uitdaging aan te gaan in het belang van onze Roermondse binnenstad.
Het bestuur kijkt gezien het programma vol vertrouwen uit naar de draagvlakmeting welke medio 2020
in de Roermondse binnenstad zal worden uitgevoerd. Tenslotte spreekt het bestuur haar dank uit naar
alle betrokkenen die in de huidige BIZ-periode een bijdrage hebben geleverd aan het groeiende succes
van de BIZ Binnenstad in Roermond.
Namens het bestuur,
G. IJff (voorzitter)
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SAMENVATTING
In dit activiteitenplan beschrijft de BIZ Binnenstad al haar doelstellingen, ambities en activiteiten voor
de nieuwe BIZ-periode 2021-2025. In hoofdstuk 1 wordt allereerst kort ingegaan op de historie, het
heden en de toekomst van de BIZ Binnenstad. Waar komen we vandaan en waar gaan we heen?
Daarnaast wordt kort stilgestaan bij de ontwikkelingen die relevant zijn voor de Roermondse
binnenstad. Het wettelijke BIZ-kader past goed bij de samenwerking cultuur die binnen Roermond
heerst. Daarmee komt een BIZ de effectiviteit van elke geïnvesteerde euro in onze binnenstad zeker
ten goede.
Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 een uiteenzetting gegeven van de visie van het huidige BIZ-bestuur
voor de komende BIZ-periode 2021-2025. Samen met de gemeente Roermond en Citymanagement
heeft de BIZ Binnenstad een aantal unieke kenmerken van de Roermondse binnenstad in kaart
gebracht. In dit hoofdstuk worden kort beschreven op welke wijze op deze kenmerken kan worden
ingespeeld.
In hoofdstuk 3 wordt kort de organisatiestructuur van de BIZ Binnenstad beschreven. De BIZ
Binnenstad telt momenteel ongeveer 520 aangesloten binnenstadondernemers en behoort daarmee
tot de grootste BIZ’en van Nederland. Deze omvang en de grote diversiteit aan kansen en uitdagingen
in de binnenstad vergen een gedegen organisatie en aansturing van de BIZ Binnenstad. In dit hoofdstuk
wordt uitgelegd op welke wijze hierin wordt voorzien.
In hoofdstuk 4 komt de lokale uitwerking van het wettelijke kader voor de BIZ Binnenstad 2021-2025
aan de orde. Onder andere de voor de periode 2021-2025 voorgenomen wettelijke voorwaarden voor
het nieuwe BIZ-gebied, vertaald naar de Roermondse situatie, worden beschreven. Hierbij kan worden
gedacht aan de omvang van het BIZ-gebied, de hoogte van de BIZ-tarieven etc.
De hoofdstukken 5 t/m 10 bevatten een uitwerking van de diverse thema’s waarop de BIZ Binnenstad
in de jaren 2021-2025 wil gaan inzetten. In hoofdstuk 5 wordt het thema “Schoon en heel” behandeld,
in hoofdstuk 6 komt het thema “Veilig” aan bod en in hoofdstuk 7 wordt “Marketing en promotie”
behandeld. Vervolgens komt in hoofdstuk 8 de “Bruisende Binnenstad” aan de orde en in hoofdstuk 9
de “Belangenbehartiging”. Tenslotte wordt in hoofdstuk 10 het onderwerp “Professionalisering” kort
aangehaald.
In het afsluitende hoofdstuk 11 wordt een overzicht gegeven van de begroting welke ten grondslag ligt
aan de voorgenomen activiteiten en aandachtsgebieden voor de periode 2021-2025. Zo wordt een
prognose afgegeven voor de te verwachten BIZ-bijdragen door de bijdrageplichtige ondernemers in de
nieuwe BIZ-periode. Daarnaast wordt voor elk toekomstig thema, project of evenement een indicatie
afgegeven van de kosten die daarmee gepaard gaan.
Met dit document geeft het bestuur van de BIZ Binnenstad aan wat vanuit de ondernemers het kader
dient te zijn voor de BIZ-periode 2021-2025. De ondernemers zijn ervan overtuigd dat alleen met
samenwerking de kwaliteit van onze binnenstad gewaarborgd kan blijven. Alle Roermondse
stakeholders zijn daarbij onmisbaar. Dit betekent concreet dat de BIZ Binnenstad, net als in de
afgelopen jaren, ook in de komende BIZ-periode in sterke mate aanspraak zal maken op de inzet en
betrokkenheid van, en de samenwerking met, o.a. de gemeente Roermond, Citymanagement
Roermond, vastgoedeigenaren en diverse andere partijen die belang hebben bij een sterke
Roermondse binnenstad.
4
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HOOFDSTUK 1: HISTORIE, HEDEN EN TOEKOMST
1.1 Historie
Met ingang van 2015 is de Wet op de Bedrijveninvesteringszones (hierna: de Wet BIZ) van kracht. De
Wet BIZ vormde de definitieve formalisering van de eerdere experimentele wetgeving welke in 2009
voor het eerst werd ingevoerd. Het feit dat de experimentenwet werd omgezet in permanente
wetgeving duidde al op het succes van het concept van de BIZ.
In 2019 hebben de organisaties Stad & Co en Platform De Nieuwe Winkelstraat een onderzoek
uitgevoerd naar de verdere ontwikkelingen van het BIZ-concept in Nederland in de afgelopen vijf jaren.
De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in het rapport “5 jaar BIZ in Nederland”. Uit dit
onderzoek blijkt dat sinds de invoering van de Wet BIZ de BIZ steeds populairder is geworden. Het
aantal BIZ’en in Nederland is jaarlijks met 17 procent gegroeid tot 302 actieve BIZ’en in 2019. Eind
2019 hebben 103 gemeenten in Nederland minimaal één BIZ. Wat opvalt, is dat in steden en gebieden
waar de lokale en regionale overheden BIZ’en stimuleren, er meerdere van die
samenwerkingsverbanden tot stand komen.
In de gemeente Roermond is vanaf het prille begin sprake geweest van een zeer sterke BIZ-omgeving.
Niet alleen behoorde de BIZ Binnenstad tot een van de eerste BIZ’en die in Nederland werden
opgericht maar bovendien tot een van de grootste met maar liefst 520 ondernemers binnen de zone.
Daarnaast werden binnen de Roermondse gemeentegrenzen nog zeven andere BIZ’en opgericht. Uit
het bovengenoemde onderzoek blijkt dat Roermond hiermee tot de nationale top behoort als het gaat
om steden met een grote BIZ-concentratie.
Na afloop van de eerste BIZ-termijn (2011-2015) was duidelijk dat de aansturing van de BIZ Binnenstad
veel tijd, energie en inzet vroeg van de betrokken bestuurders. Het samenwerken met de diverse
Roermondse stakeholders zoals gemeente Roermond, Stichting Citymanagement Roermond (hierna:
Citymanagement), het Designer Outlet Roermond en het deelnemen in een groot aantal
overlegorganen enerzijds en het behartigen van de belangen van de achterban anderzijds bleek een
nadere professionalisering te vereisen om het BIZ-bestuur zoveel als mogelijk te ontlasten in hun taken.
In 2017 is aan deze professionalisering vormgegeven o.a. middels een herstructurering van de
samenwerking tussen BIZ Binnenstad, gemeente Roermond en Citymanagement.

1.2 Heden
In haar inmiddels negenjarige bestaan heeft de BIZ Binnenstad een sterke ontwikkeling doorgemaakt
en is als stakeholder inmiddels niet meer weg te denken uit de ondernemers-dynamiek van de
Roermondse binnenstad. De BIZ Binnenstad is uitgegroeid tot hét instituut voor de
vertegenwoordiging en belangenbehartiging van het collectief van binnenstadondernemers.
Daarnaast is de BIZ Binnenstad ook voor gemeente Roermond en andere stakeholders een belangrijke
partner geworden als het gaat om het op de kaart zetten en houden van de Roermondse binnenstad.
De behartiging van de belangen van de ondernemers van de binnenstad staat voor ons daarbij voorop.
Zij zijn het die zorg dragen voor de financiën en moeten dan ook als eerste het rendement daarvan
ervaren.
In het jaar 2019 bedroeg de totale netto BIZ-bijdrage door alle bijdrageplichtigen ongeveer €446.000.
Dit budget is, op hoofdlijnen en bij benadering, als volgt besteed:
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•
•
•
•
•
•
•
•

40% van het budget aan opwaardering openbare ruimte;
19% van het budget aan verlevendiging binnenstad;
10% van het budget aan veiligheid;
10% van het budget aan structurele kosten;
9% van het budget aan communicatie, promotie en marketing;
4% van het budget aan winkelstraatmanager/projectbegeleiding;
5% van het budget aan straatverenigingen;
3% van het budget aan schone stad.

1.3 Toekomst
Ondanks de in het verleden geboekte successen hebben binnensteden in middelgrote steden zoals
Roermond het moeilijk. Er heerst leegstand, bestaande economische bedrijvigheid verandert of
verdwijnt, wensen en verwachtingen van bezoekers veranderen en er moet op andere manieren naar
veiligheid worden gekeken. Om deze spiraal om te buigen zal de beleving in de binnenstad verbeterd
moeten worden en dienen de bestaande functies horeca, retail en dienstverlening aangevuld te
worden. Bekendheid, imago en bereikbaarheid zijn eveneens belangrijke voorwaarden voor een
bruisende binnenstad. Daarbij vormen ‘kwaliteit’ en ‘onderscheiden’ de kernbegrippen. De bezoeker
moet zich gewaardeerd voelen in een plezierige en veilige omgeving.
Het bestuur van de BIZ Binnenstad heeft zichzelf ten doel gesteld om in de BIZ-periode 2021-2025 in
nog sterkere mate aandacht te besteden aan de hierboven genoemde ontwikkelingen om zo de
(economische) aantrekkelijkheid van de Roermondse binnenstad voor zowel de bezoekers als
ondernemers verder te vergroten. In dit activiteitenplan worden de diverse onderwerpen beschreven
waaraan in de BIZ-periode 2021-2025 aandacht zal worden besteed teneinde dit doel te bereiken.
Om het BIZ-gebied tot een succesvol winkel- en verblijfsgebied te maken, dienen ook andere actoren
zoals gemeente Roermond, Citymanagement en de eigenaren in het BIZ-gebied hun
verantwoordelijkheid te nemen. Het bestuur van de BIZ Binnenstad ziet het tevens als haar
belangrijke taak zorg te dragen voor een verdere uitbouw van de samenwerking en het draagvlak
tussen de verschillende partijen. We denken daarbij, waar mogelijk, onder andere aan het
gezamenlijk optrekken met het Designer Outlet Roermond, met de bewoners van de binnenstad en
met onze collega-BIZ’en in Roermond. Daarnaast spreekt het bestuur de hoop en verwachting uit dat
ook gemeente Roermond in dit kader haar ondersteuning, zowel qua financiële middelen als
facilitering, verder zal uitbouwen in de nieuwe BIZ-periode.
Velen geven aan dat het imago van de binnenstad bepalend is voor het imago van de gehele
gemeente Roermond en al haar inwoners en bedrijven, niet alleen die van de binnenstad. Dit schept
een extra verantwoordelijkheid die verder rijkt dan de ondernemer in de binnenstad. De verbinding
zoeken met die omgeving en die partners zal dan ook een belangrijk speerpunt worden in de
komende bestuursperiode, maar we kunnen dat niet alleen.
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HOOFDSTUK 2: VISIE VOOR BIZ-PERIODE 2021-2025
2.1 Inleiding
De BIZ Binnenstad is een samenwerkingsverband van, voor en door alle binnenstadondernemers met
als doelstelling het vergroten van de aantrekkingskracht van de Roermondse binnenstad. Hierbij staat
centraal het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in het BIZ-gebied of de ruimtelijke
kwaliteit of de economische ontwikkeling van het BIZ-gebied. Door een steeds sterkere terugtreding
van en forse bezuinigingen bij gemeente Roermond kan het huidige niveau mogelijk niet worden
gewaarborgd. De binnenstadondernemers zullen derhalve blijvend initiatief moeten tonen om de
binnenstad in alle mogelijke opzichten aantrekkelijk te houden voor nieuwe ondernemers en
bezoekers. De BIZ Binnenstad vormt hierbij het instrument waarbij iedere ondernemer zonder
uitzondering een evenredige bijdrage levert aan het verder uitbouwen van onze binnenstad.

2.2 Kijkend naar de toekomst
De BIZ Binnenstad richt zich op het meetbaar vergroten van de aantrekkelijkheid en kwaliteit van de
Roermondse binnenstad voor bewoners en bezoekers, waardoor meer bezoekers de binnenstad
bezoeken en de concurrentiepositie wordt verbeterd. Daarnaast wordt door de BIZ Binnenstad
nadrukkelijk gezocht naar samenwerking met alle relevante partijen binnen het BIZ-gebied. Het BIZbestuur heeft in samenwerking met gemeente Roermond en Citymanagement een toekomstvisie
geformuleerd voor de toekomstige BIZ-periode waarin de volgende speerpunten zijn geformuleerd.
•

•

•

•

DE HUISKAMER VAN ROERMOND (VEELZIJDIGHEID)
De Roermondse binnenstad is een plek voor iedereen, je voelt je er thuis en op je gemak. Een
plek waar zowel bewoners, bezoekers als werknemers en werkgevers zich geborgen voelen en
zich gedragen als lid van een familie. Samen of alleen, de binnenstad heeft er een plekje voor.
Er is elke dag iets te doen, maar er is ook plek voor rust, het is lekker verblijven in de winkels
maar ook in de openbare ruimte, er zijn studenten, een combinatie van wonen-werken is
normaal maar ook flexibele werkplekken zijn optimaal geïntegreerd in de stad.
ATTRACTIE
De Roermondse binnenstad is onderdeel van of ís een dag-attractie. Samen met het Designer
Outlet Roermond, de stedelijke Maasplassen/Area X, de culturele initiatieven in de ECI en de
Oranjerie alsmede de uitbouw van de congresfunctie biedt dit een zeer gevarieerd geheel om
Roermond als bestemming in de markt te zetten. De binnenstad bestaat uit een mix van
werken, shoppen, cultuurhistorie, musea en cultuurpodia.
RUIMTELIJKE INVULLING
Het bestaande vastgoed is voor meerdere doeleinden te gebruiken. Bestaande functionele
invulling is niet in beton gegoten maar kan soepel meebewegen met de bestaande trends. Als
een aangedragen initiatief past bij ‘De Huiskamer’, dan zou dit gefaciliteerd moeten worden
zonder dat dit lange procedures met zich meebrengt.
DUURZAME MOBIELE STAD
De (binnen)stad is optimaal ingericht voor fietsers en voetgangers. Autogebruik verandert
waarbij autobezit geen doel meer is voor de bewoner van de binnenstad. Maar autogebruik
moet wel mogelijk zijn. De BIZ Binnenstad wil hier nu al op inspelen en op vooruitlopen en
daarbij ook aansluiting zoeken op vervoer over water (cruiseschepen), op het internationale
spoorwegnet, op goede verbindingen met luchthavens met internationale verbindingen en op
directe busverbindingen met de grote centra in de regio.
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•

Daarnaast zal de regiobewoner Roermond veelal per auto bereiken waarop met voldoende
parkeergelegenheid moet worden ingespeeld.
HOOGWAARDIGE STAD
Een openbare ruimte welke door onze doelbezoeker wordt ervaren als “schoon, heel en veilig”
is een minimumvoorwaarde. Maar dit is onvoldoende om het geschetste kader van hoge
kwaliteit en onderscheidenheid te realiseren. De samenwerkende partijen dienen dit aspect
dan ook voor de toekomst nader uit te werken en een toekomstvisie te ontwikkelen welke leidt
tot een meer hoogwaardige stad.

Deze visie voor de komende BIZ-periode past binnen de beleidskaders van de gemeente Roermond
zoals daar zijn de toekomstvisie, de economische visie, de detailhandels visie, de horeca-visie,
duurzaamheidsvisie, ruimtelijke visie en mobiliteitsplan. Naast de hierboven beschreven toekomstvisie
van de BIZ richten wij ons in de nieuwe BIZ-periode ook op de meer “alledaagse” taken en activiteiten.
In de hoofdstukken die hierna volgen worden deze taken en activiteiten, maar ook de taken en
activiteiten welke onderbouwing geven aan de hierboven beschreven speerpunten, nader uitgewerkt.

8
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HOOFDSTUK 3: ORGANISATIESTRUCTUUR
3.1 Inleiding
De BIZ Binnenstad is als een stichting opgericht. Conform de wettelijke voorwaarden heeft de BIZ
Binnenstad een bestuur welke in beginsel zorgdraagt voor het te voeren beleid en de aansturing en
uitvoering van alle taken en verantwoordelijkheden welke volgen uit dit beleid. Het beleid is,
vanzelfsprekend, gericht op de statutaire doelomschrijving van de BIZ Binnenstad. Hieronder wordt
kort uiteengezet op welke wijze praktisch invulling wordt gegeven aan het bestuur en haar taken.

3.2 Organisatiestructuur
Het BIZ-bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Conform de wettelijke
voorschriften bestaat het totale bestuur voor minimaal twee derde deel uit bijdrageplichtige
ondernemers uit het BIZ-gebied.
Het dagelijks bestuur bestaat momenteel uit zeven personen en opereert op strategisch niveau en
komt eenmaal per maand samen. Het dagelijks bestuur heeft een beleidsvormende taak, geeft
“sturing” en heeft de eindverantwoordelijkheid samen met de gemeente over de taken welke aan
Citymanagement zijn toebedeeld. Daarnaast neemt het dagelijks bestuur zitting in diverse advies- en
overlegorganen (o.a. OPET, Branche Advies Commissie, periodiek overleg gemeente Roermond).
Het algemeen bestuur bestaat uit de voorzitters van de diverse straatverenigingen. Het algemeen
bestuur komt ongeveer eenmaal per maand samen en opereert op een uitvoerend niveau. De
straatvoorzitters leggen de input die zij vanuit hun straatverenigingen hebben meegekregen voor aan
het algemeen bestuur. Vervolgens beslist het algemeen bestuur over de items waaraan opvolging zal
worden gegeven. Op deze wijze behouden we de verbindingen met de binnenstad op straatniveau.
Het bestuur van BIZ Binnenstad is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig indienen van een jaarlijks
plan en begroting (subsidieaanvraag), de financiële huishouding (inhoudelijk en financieel verslag) en
bijbehorende accountantsverklaring. De uitvoering van de jaarplannen van de BIZ Binnenstad ligt
(grotendeels) bij Citymanagement. Het bestuur van de BIZ Binnenstad beoordeelt de door
Citymanagement opgestelde uitvoeringsplannen en controleert de daadwerkelijke uitvoering van deze
plannen door Citymanagement. Daarbij wordt Citymanagement aangestuurd door het BIZ-bestuur.
Daarnaast richt het dagelijks bestuur zich met name op de volgende taken:
• Vaststellen van het jaarlijkse activiteitenplan.
• Vaststellen van de jaarlijkse financiële begroting.
• Toezicht houden op de besteding van de financiële middelen.
• Het BIZ-bestuur is een collegiaal bestuur dat de taken onderling verdeeld heeft. Naast
de voorzitter, secretaris en penningmeester zijn twee bestuursleden belast met de
betrokkenheid van de BIZ bij evenementen, richten twee bestuursleden zich op de
ontwikkelingen rond de online marketing en promotie, zijn twee bestuursleden belast
met onderwerpen rond bereikbaarheid en parkeren, is een bestuurslid belast met het
kwalitatief op orde houden van de openbare ruimte en is een bestuurslid belast met
het creëren van een zo veilig mogelijke binnenstad.
• Contacten onderhouden met de directe partners (gemeente Roermond,
binnenstadondernemers, vastgoedeigenaren, etc.).
• Evaluatie activiteiten Citymanagement.
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HOOFDSTUK 4: WETTELIJK KADER BIZ BINNENSTAD 2021-2025
4.1 Inleiding
De toekomstvisie van de BIZ Binnenstad kan in de nieuwe BIZ-periode alleen ten uitvoer worden
gebracht als daarvoor voldoende draagvlak blijkt te zijn. Bovendien dient de BIZ Binnenstad tevens
over voldoende middelen te beschikken om een en ander te kunnen realiseren. Dit betekent dat voor
de nieuwe BIZ de “spelregels” moeten worden vastgelegd middels een juridisch kader dat de nieuwe
BIZ-verordening daartoe schept. In dit hoofdstuk wordt nadere informatie verstrekt met betrekking tot
dit wettelijke kader van de nieuwe BIZ. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan de beoogde
gebiedsafbakening en de beoogde tarifering voor de nieuwe BIZ-periode 2021-2025.

4.2 Gebiedsafbakening
Hieronder wordt in figuur 1 het gebied van het huidige BIZ-gebied voor de periode 2016-2020 en in
figuur 2 het beoogde BIZ-gebied voor de periode 2021-2025 weergegeven.

Figuur 1: BIZ-gebied 2016-2020

Figuur 2: BIZ-gebied 2021-2025

Zoals ook uit bovenstaande kaarten blijkt, is voor de nieuwe BIZ-periode sprake van een uitbreiding
ten opzichte van het huidige BIZ-gebied. Concreet betekent dit dat t.o.v. de huidige situatie
Maashaven, Kazerneplein, Bisschop Lindanussingel (gedeeltelijk), Roersingel, Steegstraat,
Swalmerstraat en Wilhelminasingel aan het gebied van de BIZ Binnenstad worden toegevoegd.
Het BIZ-gebied 2021-2025 zal ongeveer 625 bijdrageplichtige ondernemers kennen. Binnen dit gebied
zal een onderscheid worden aangebracht aan de hand van de volgende drie zones:
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•

A-zone: alle ondernemers binnen het zogenaamde ‘kernwinkelgebied’ welke in de kaart 20212025 met blauw is ingekleurd. Hierbij wordt aangesloten op het kernwinkelgebied zoals dat is
vastgesteld in de gemeentelijke Verordening Stimuleringsregeling Binnenstad Roermond
(Vitale Stad). De A-zone omvat derhalve de volgende straten:
Abdijhof, Achter de Steenen Trappen, Bergstraat, Biggenmarkt, Brugstraat, De Gats, Graaf
Gerardstraat, Hamstraat, Hanegats, Kloosterwandstraat (van Kloosterwandplein tot
Hamstraat), Markt, Marktstraat, Molenstraat, Munsterplein, Neerstraat (gedeelte van
Brugstraat tot Paredisstraat), Paredisstraat, Roerkade, Roersingel, Roersingelpassage,
Sjietbergske, Schoenmakersstraat, Steenweg en Varkensmarkt.

•

B-zone: alle ondernemers in de zogenaamde ‘aanloopstraten’ welke in de kaart 2021-2025 met
geel zijn ingekleurd. Uitgangspunt hierbij is dat alle straten, gelegen binnen de zogenaamde
singelring, welke niet tot het hierboven genoemde kernwinkelgebied behoren als
aanloopstraat kwalificeren (m.u.v. de Roerkade en de Roersingel). De B-zone omvat derhalve
de volgende straten:
Achter de Oranjerie, Bakkerstraat, Emile Seipgenstraat, Ernst Casimir Passage, Grote
Kerkstraat, Heilige Geeststraat, Joep Nicolasstraat, Kazerneplein, Kloosterwandplein,
Kloosterwandstraat (van Kloosterwandplein tot Schuitenberg), Koolstraat, Kraanpoort,
Kruisherenstraat, Luifelstraat, Maashaven, Mariagardestraat, Minderbroedersstraat,
Munsterstraat, Neerstraat (gedeelte vanaf Paredisstraat tot Pelserstraat), Pelserstraat,
Pollartstraat, Schuitenberg, Sint Christoffelstraat, Sint Cornelisstraat, Sint Nicolaasstraat,
Stationsplein en Zwartbroekstraat.

•

C-zone: alle ondernemers op de zogenaamde ‘Singelring’ welke in de kaart 2021-2025 met
oranje is ingekleurd. De C-zone omvat derhalve de volgende straten:
Bisschop Lindanussingel (gedeeltelijk), Godsweerdersingel, Kapellerpoort (gedeeltelijk),
Minderbroederssingel, Puylegats, Steegstraat, Swalmerstraat, Venlosepoort, Wilheminaplein,
Wilhelminasingel (gedeeltelijk), Willem II Singel, Zwartbroekplein, Zwartbroekpoort
(gedeeltelijk).

4.3 Tarifering
De BIZ-bijdrage wordt geheven in het hierboven voor de BIZ-periode 2021-2025 aangeduide gebied.
De bijdrageplichtigen zijn alle ondernemers die als gebruiker kunnen worden aangemerkt van een
onroerende zaak gekarakteriseerd als niet-woning en vallend binnen het aangegeven BIZ-gebied.
De grondslag voor de BIZ-bijdrage wordt gevormd door de WOZ-waarde, per aanvang van elk jaar, van
de betreffende onroerende zaak. Er wordt een drietal tariefgroepen gehanteerd waarbij de hierboven
onder 3.2 vermelde zones bepalen welk tarief voor de betreffende ondernemer van toepassing is:
•
•
•

A-zone:
B-zone:
C-zone:

0,23% in 2021 en 2022; 0,24% in 2023; 0,25% in 2024 en 2025.
0,23% in 2021 t/m 2025.
0,15% in 2021 t/m 2025.

Ten aanzien van de tarifering wordt nog opgemerkt dat de BIZ-bijdrage minimaal €250 en maximaal
€5.000 bedraagt.
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In het huidige BIZ-gebied is sprake van twee zones, te weten de A-zone (“kern binnenstad”) en de Bzone (“Singelring”). Zoals vermeld zal in het nieuwe BIZ-gebied sprake zijn van drie zones. De huidige
A-zone wordt daarbij opgesplitst in twee afzonderlijke zones waarbij de A-zone het kernwinkelgebied
omvat en de nieuwe B-zone het gebied waarin zich de aanloopstraten bevinden. Voor de afbakening
van deze twee gebieden is aansluiting gezocht bij hetgeen is vastgesteld in de gemeentelijke
Verordening Stimuleringsregeling Binnenstad Roermond (Vitale Stad). De huidige B-zone blijft
nagenoeg ongewijzigd maar wordt in het nieuwe BIZ-gebied aangeduid als ‘C-zone’.
De opdeling in afzonderlijke zones met elk hun eigen tarief heeft als reden dat ondernemers in de
betreffende gebieden niet in dezelfde mate gebruik (kunnen) maken van de faciliteiten/voorzieningen
waarin de BIZ Binnenstad voorziet. Het is in dat opzicht dan ook niet meer dan redelijk dat de bijdragen
welke de ondernemers afdragen hiermee in verhouding staat.
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HOOFDSTUK 5: SCHOON EN HEEL
5.1 Inleiding
Een binnenstad die schoon en opgeruimd oogt en voorzien is van alle noodzakelijke faciliteiten zal een
goed en veilig gevoel oproepen bij de bezoeker van de binnenstad. Een dergelijk gevoel zal de kans op
een herhaalbezoek alleen maar verder vergroten De BIZ Binnenstad streeft dan ook naar een openbare
ruimte met een hoog kwaliteitsniveau. Daarnaast kiest de BIZ Binnenstad er ook voor om een gastvrije
binnenstad te zijn voor eenieder ongeacht zijn achtergrond, geaardheid, visuele, mentale of fysieke
beperking.

5.2 Uitwerking
Het voorzieningenniveau in de binnenstad dient op de hierboven bedoelde kaders afgestemd te zijn.
In de openbare ruimte dienen daartoe de nodige aanpassingen en aanvullingen te komen. In de
komende BIZ-periode zal de BIZ Binnenstad ook op dit vlak samen optrekken met de gemeente
Roermond om hieraan nadere invulling te gegeven. Daarnaast zet de BIZ Binnenstad in op de volgende
onderwerpen.
•

Accentueren van de entrees van de binnenstad;
De eerste indruk van Roermond is voor de bezoeker de entree van de Singelring. Die dient er
verzorgd uit te zien en rustgevend over te komen zowel overdag als ’s avonds. Filevorming
hoort niet bij een dergelijk beeld en dient dan ook vermeden te worden. Met de realisatie van
de A73 en de N280 zijn belangrijke randvoorwaarden gecreëerd om hier, ook op piekdagen,
aan te voldoen

•

Voldoende en schone openbare toiletten die 24 uur per dag toegankelijk zijn;
Tijdens de reguliere openingstijden zijn er voldoende (openbare) toiletten op aanvaardbare
loopafstanden in de binnenstad voor eenieder. De bekendheid van deze voorzieningen zijn
echter onvoldoende bekend bij de gasten van de binnenstad. In de komende BIZ-periode wordt
bekeken op welke wijze de bezoeker hierover geïnformeerd kan worden. Buiten de reguliere
openingstijden zijn er onvoldoende openbare toiletten voor de bezoeker aanwezig in de
binnenstad. De BIZ pleit ervoor dat de gemeente zorg draagt vanuit de gedachte van een
inclusieve en gastvrije samenleving zorgdraagt voor voorzieningen op dit vlak die 24 uur
toegankelijk zijn.

•

Afspraken met de gemeente Roermond over beeldkwaliteitsplan;
De BIZ Binnenstad streeft naar een kwalitatief schone binnenstad m.b.t. het leeghalen van
prullenbakken, het waarborgen van schone en veilige banken, de aanwezigheid van kwalitatief
mooi groen dat goed wordt onderhouden, een eenduidig en compleet profiel van het
kernwinkelgebied en de overige wegen en voetpaden, een kwalitatief goede en functionerende
openbare verlichting, voldoende zichtbare bewegwijzering, het weghalen van graffiti en overig
(zwerf)vuil, etc.
Dit onderhoud van de openbare ruimte is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de
gemeente Roermond. Op grond van de Wet BIZ dient een zogenaamde Service Level
Agreement (SLA) te worden gesloten tussen de gemeente Roermond en de BIZ Binnenstad. In
deze SLA wordt vastgelegd welke minimale dienstverlening de gemeente Roermond in
bovenbedoeld kader voor haar rekening neemt.
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De BIZ Binnenstad streeft er hierbij naar het toekomstige niveau van dienstverlening door de
gemeente Roermond te handhaven op het huidige niveau (A+) en voor bepaalde specifieke
onderdelen (uitzonderingen) een lager niveau (A). In samenspraak met de gemeente
Roermond dient te worden vastgesteld voor welke concrete onderdelen een lager
dienstverleningsniveau realistisch is.
Het is hierbij voor de BIZ Binnenstad van groot belang dat een goede borging plaatsvindt van
de daadwerkelijke uitvoering van de dienstverlening zoals vastgelegd in de overeengekomen
SLA. Om die reden zal de BIZ Binnenstad ook in de toekomst zorgdragen voor periodieke
schouwingen welke gezamenlijk met de gemeente Roermond worden uitgevoerd. Tevens zal
de BIZ Binnenstad erop toezien dat afwijkingen die bij deze schouwingen worden gesignaleerd
binnen een redelijke termijn worden hersteld. De BIZ Binnenstad rekent er hierbij op dat de
gemeente Roermond ook in dit kader haar verantwoordelijkheid neemt.
•

Aanpak van afvalinzameling in de binnenstad met als doel het afval vaker gescheiden op te
halen en met minder gebruik van grote vrachtwagens;
De komende BIZ-periode wordt de haalbaarheid onderzocht voor een concrete pilot waarbij
ondernemers kunnen aangeven op welke wijze zij gezamenlijk hun afval wensen op te laten
halen zowel qua frequentie als qua scheiding van deelfracties. Dit geldt zowel voor de retail als
voor de horeca hoewel duidelijk moet zijn dat de samenstelling van het afval voor beide
groepen wezenlijk verschilt. Doelstelling van de pilot is om aan te tonen dat de ondernemer
minder ruimte hoeft vrij te houden voor de afvalopslag, qua duurzaamheid hergebruik sterker
geaccentueerd wordt, de luchtkwaliteit in de binnenstad verbetert en de verkeersveiligheid
verbetert.

•

Creëren van een muzieklint door de binnenstad;
In de afgelopen jaren heeft de BIZ Binnenstad de mogelijkheden bekeken met betrekking tot
het creëren van een muzieklint door de binnenstad. Vanuit de achterban blijkt telkens weer dat
er veel animo bestaat voor het opzetten van een dergelijk project. Een muzieklint kan
bezoekers door de binnenstad leiden, de aanwezigheid van achtergrondmuziek geeft een
gezellig gevoel en het muzieklint kan zelfs gebruikt worden op veiligheidsaspecten (denk
bijvoorbeeld aan het real-time verspreiden van veiligheidsmededelingen etc.). In het verleden
is echter ook gebleken dat het realiseren van een muzieklint een kostbare aangelegenheid is.
Mede dankzij gewijzigde technieken lijkt dit echter steeds minder een struikelblok te hoeven
zijn. De BIZ Binnenstad wil dit project in de komende periode derhalve opnieuw oppakken in
de hoop alsnog een muzieklint te kunnen realiseren. De gemeente Roermond en
Citymanagement Roermond zullen in dit proces worden betrokken om te bekijken waar sprake
is van gezamenlijke belangen in dit kader en een eventuele synergie mogelijk is.

•

Kunst en cultuur in de openbare ruimte ter stimulering van een plezierig verblijfsklimaat;
Hierbij dient de inzet van binnentuinen (nader) te worden onderzocht. Binnen de door de BIZ
gesteunde evenementen in de binnenstad wordt dit een belangrijk toetsingspunt.
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HOOFDSTUK 6: VEILIGHEID
6.1 Inleiding
Veiligheid is een basisvoorwaarden voor een aantrekkelijke binnenstad en komt de
bezoekerstevredenheid, de verblijftijd, het herhaalbezoek en uiteindelijk ook de
consumentenbestedingen ten goede. De BIZ Binnenstad blijft dan ook sterk inzetten op een veilige
binnenstad.

6.2 Uitwerking
Het bovenstaande betekent dit in sterke mate aandacht wordt gegeven aan de wijze waarop de
binnenstad een veilige omgeving biedt waarbij bijvoorbeeld kan worden gedacht aan een betrouwbare
en goed functionerende infrastructuur. Anderzijds betekent dit dat de BIZ Binnenstad nauw in contact
blijft met de publieke en non-publieke partijen die kunnen bijdragen aan een nog veiligere binnenstad.
Daarnaast zet de BIZ Binnenstad in op de volgende projecten:
•

Retail Interventie Team (RIT);
Het RIT is sinds 2012 actief in Roermond en is een jaarlijks initiatief van de BIZ in samenwerking
met de gemeente Roermond. De beveiligers houden extra toezicht in de winkels en straten in
de binnenstad van Roermond. Dit doen zij in samenwerking met Politie Roermond. De inzet
van dit Retail Intervention Team (RIT) is een extra maatregel tegen zakkenrollers, winkeldieven
en andere overlastveroorzakers. Vanaf 2016 wordt extra aandacht besteed aan hostmanship
door de beveiligers van het RIT team. Het RIT team geeft ook uitvoering aan het collectief
winkelverbod van het CCV.

•

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 het Designer Outlet Roermond is er tijdens
de drukste dagen van het jaar een Ambulance Bike Team te vinden in beide winkelgebieden.

•

Aanwezigheid en gebruik AED’s;
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.
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HOOFDSTUK 7: MARKETING EN PROMOTIE
7.1 Inleiding
Om Roermond als aantrekkelijke bezoekersdestinatie op de kaart te zetten is er een marketingstrategie
ontwikkeld om de (potentiele) bezoeker zo vroeg en zo goed mogelijk tijdens de customer journey te
informeren en verleiden tot een bezoek aan de binnenstad van Roermond.

7.2 Uitwerking
Bij het bovenstaande kan men bijvoorbeeld denken aan het online en offline bereiken van de
binnenstadbezoekers. Maar ook aan het verbeteren van de aanlooproute die Google Maps aanbiedt
aan gebruikers die vanuit het NS-station naar het Designer Outlet Roermond lopen zodat deze door de
binnenstad worden geleid. In de toekomstige BIZ-jaren zal deze strategie verder worden uitgebouwd.
Daarnaast zet de BIZ Binnenstad in op de volgende onderwerpen:
•

BIZ-nieuwsbrief;
De BIZ-nieuwsbrief bevat informatie die voor onze “leden” interessant en relevant is. Het wordt
een medium dat naast actuele informatie ook via de website geraadpleegd kan worden als
informatiebron.

•

Inzet sociale media;
Het imago van de binnenstad wordt in steeds sterker mate gemaakt op de sociale media. We
kiezen voor een aanbod waarbij doelgroepen met specifieke leefstijlen, leeftijd en achtergrond
zich thuis voelen. De inzet richt zich vooral op de bezoeker die zich bevindt op een reistijd van
maximaal een half uur van de binnenstad of met het openbaar vervoer reist.

•

Online marketing “WeAreRoermond”;
De consument is voor de BIZ-binnenstad belangrijk. Om ervoor te zorgen dat deze consument
weet wat onze binnenstad te bieden heeft hebben we het WeAreRoermond platform. De
doorontwikkeling van dit platform zal de komende BIZ-periode weer dezelfde prioriteit krijgen
als de afgelopen jaren is gebeurd.

•

Meerdaags- en herhalingsbezoek aan Roermond zowel lokaal, regionaal, landelijk als
internationaal;
Samen met onze partners de VVV en het Designer Outlet Roermond zetten we sterk in op het
promoten van een meerdaags bezoek. Tijdens zo’n bezoek krijgt de binnenstad van de hotel
gast vanzelf die aandacht die het verdient.

•

Stimulering goed en modern ondernemerschap met ondersteuning RIC;
Modern ondernemerschap vraagt om permanente scholing om nieuwe ontwikkelingen snel op
waarde weten te schatten en te implementeren in de eigen zaak. Het RIC, inRetail, Platform31
en onze Stad zijn daar belangrijke spelers bij. De bestaande ondernemer zal het nut en
noodzaak hiervoor moeten inzien alsmede de noodzaak om naast het bestaande personeel het
personeelsbestand jong en vitaal te houden om zo een gastvrije winkel te zijn en te blijven voor
alle leeftijdsgroepen en leefstijlen. De samenwerking met het onderwijs via het RIC, het UWV
en de sociale dienst van de gemeente wordt daartoe verder uitgebouwd.
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HOOFDSTUK 8: BRUISENDE BINNENSTAD
8.1 Inleiding
De binnenstad moet de consument aantrekken. Evenementen dragen bij aan een bruisend imago en
levert voor eenieder een reden om de binnenstad te gaan bezoeken. De BIZ Binnenstad hecht dan ook
veel waarde aan een kwalitatief goed en divers aanbod van evenementen in de Roermondse
binnenstad. In dat kader neemt de BIZ Binnenstad dan ook een proactieve rol in als het gaat om het
ondersteunen, faciliteren en eventueel initiëren van bestaande en nieuwe evenementen.

8.2 Uitwerking
Het toetsingskader voor de BIZ-Binnenstad wordt gevormd door de mate waarin het evenement
bijdraagt aan versterking van het imago van de binnenstad, leidt tot directe of indirecte stijging van de
omzet. Daarnaast ontzorgt de inzet van de BIZ de ondernemers bij de organisatie dan wel voorkomt
het een niet aflatende stroom initiatiefnemers die komen “bedelen” bij de individuele ondernemers.
Daarnaast zet de BIZ Binnenstad in op de volgende evenementen en projecten.
•

Met financiële ondersteuning;
- Blijvende ondersteuning van de intocht van Sint-Nicolaas;
- Blijvende inzet aan de winterperiode van november tot januari (winterevent);
- Halloween;
- Fashion event;
- Cultuurnacht;
- Black Friday;
- Stadsbeiaard;
- Munsterplein concerten;
- De ROERMOND.

•

Met organisatorische ondersteuning;
- Het nemen van initiatieven voor de organisatie van binnenstad brede evenementen;
- Popronde;
- Het ondersteunen van initiatieven van straatverenigingen bij de organisatie van activiteiten
die de eigenheid van het gebied versterken.

•

Staat achter de volgende evenementen;
- Sint-Maarten optocht;
- Ondersteunen van evenementen die door derden georganiseerd worden die het imago van
de binnenstad versterken en voor een grote doelgroep herhalingsbezoek aan de binnenstad
stimuleren;
- Roermond City Swim;
- Solar Festival;
- Bevrijdingsfestival.
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HOOFDSTUK 9: BELANGENBEHARTIGING
9.1 Inleiding
De BIZ Binnenstad is hét aangewezen instrument als het gaat om de belangenbehartiging van het
collectief van de binnenstadondernemers en vormt een zeer sterke gesprekspartner als het gaat om
belangenbehartiging binnen de gemeente Roermond. Dankzij deze intensieve vorm van samenwerken
en samen beslissen, heeft de binnenstad van Roermond de afgelopen tien jaren een sterke
ontwikkeling doorgemaakt.

9.2 Uitwerking
Het bestuur van de BIZ Binnenstad heeft zich ten doel gesteld om in de BIZ-periode 2021-2025 in nog
sterkere mate aandacht te besteden aan de kansen en uitdagingen die aan de binnenstad voorliggen.
Een en ander met als doel om de (economische) aantrekkelijkheid van de Roermondse binnenstad
voor zowel de bezoekers als ondernemers verder te vergroten. Het bestuur van de BIZ Binnenstad ziet
het tevens als haar belangrijke taak zorg te dragen voor een verdere uitbouw van de samenwerking en
het draagvlak tussen de verschillende partijen. Daarnaast zet de BIZ Binnenstad in op de volgende
thema’s:
•

Bestrijding leegstand;
De retail bestemming staat in de binnenstad onder druk. Via functieverbreding, stimulering van
nieuwe initiatieven, een combinatie van ambachtelijke dienstverleningen en verkoop wordt
gestreefd de leegstand van panden tot een minimum te beperken. Ook instrumenten als
variabele huur, begeleiding van nieuwe initiatieven en het voorkomen van beëindiging van de
winkel worden samen met de gemeente Roermond maximaal ingezet. Acquisitie wordt
professioneel georganiseerd en als het aan de BIZ ligt wordt het gezag van de lokale overheid
hier sterker bij ingezet. Binnen de geldende wettelijke kaders streeft de BIZ Binnenstad er dan
ook naar om alle mogelijkheden in dit kader te onderzoeken en waar mogelijk te benutten.

•

Herbestemming winkelpanden;
In samenspraak en samenwerking met de eigenaren van het vastgoed in de binnenstad gaan
we kijken welke kansen er liggen om in de leegstaande panden naast de commerciële functies
ook andere functies te realiseren zoals bijvoorbeeld ambachtelijke productie, onderwijs, zorg,
kunst en cultuur. Hierbij kan worden gedacht aan het gedeeltelijk en permanent geven van
onderwijs in de Binnenstad maar ook aan het stimuleren van de ambachtelijke dienstverlening.
Binnen de geldende wettelijke kaders streeft de BIZ Binnenstad er dan ook naar om alle
mogelijkheden in dit kader te onderzoeken en waar mogelijk te benutten.

•

Stimuleren van blurring;
Blurring als combinatie van horeca en retail wordt steeds belangrijker. Om hier ervaring mee
op te doen worden belemmeringen tot een minimum beperkt. De enige randvoorwaarde is dat
er geen onredelijke concurrentie ontstaat door een ongelijkwaardig speelveld. Binnen de
geldende wettelijke kaders streeft de BIZ Binnenstad er dan ook naar om alle mogelijkheden in
dit kader te onderzoeken en waar mogelijk te benutten.
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•

Bereikbaarheid & Parkeren;
Betaald parkeren is een noodzakelijk instrument om de binnenstad bereikbaar te houden. De
tarieven in Roermond zijn redelijk te noemen en in vergelijking met grotere steden zelfs laag.
Dat moet zo blijven waarbij het verschil in tariefverhoging tussen het Designer Outlet
Roermond en de gemeente niet verder mag groeien en liever iets afnemen. Voldoende
parkeerplaatsen binnen loopafstand zijn minstens net zo wezenlijk voor een aantrekkelijke
binnenstad. Hierbij zal ook de komende periode ingezet worden op meer parkeerplaatsen in
het gebied Zuid-West Roermond.

•

Uitnodigende verbinding Binnenstad-Designer Outlet Roermond;
De BIZ Binnenstad stelt zich het doel om van het Kazerneplein wordt een aantrekkelijk plein te
maken met een herkenbare uitnodiging om via de passage naar de historische binnenstad te
gaan. De passage moet meer uitnodigend worden en de nieuwsgierigheid om naar de
binnenstad te gaan versterken. Een en ander met als doel de doorstroming van bezoekers
vanuit het Designer Outlet Roermond naar de binnenstad verder te vergroten.

•

Gastvrije binnenstad voor iedereen, ook voor bezoekers met beperkingen;
Een gastvrije binnenstad is een binnenstad waar iedereen welkom is met en zonder fysieke of
mentale beperkingen. Het personeel in de binnenstad wordt getraind om met deze diverse
doelgroep om te gaan. Werkgevers worden gestimuleerd om de winkel of horecagelegenheid
aan te passen zodat eenieder daar zich welkom voelt.

•

Lobby richting gemeente;
Stakeholder voor de BIZ-binnenstad zijn ambtenaren, B&W en gemeenteraad van de gemeente
Roermond, belangrijke werkgevers in Roermond, andere winkelgebieden en
bedrijventerreinen in Roermond, provinciale en landelijke organisaties, etc. De BIZ-binnenstad
vormt met ongeveer 520 ondernemingen een toonaangevende partner binnen Roermond,
Limburg en Nederland.
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HOOFDSTUK 10: PROFESSIONALISERING
10.1 Inleiding
Het bestuur van de BIZ Binnenstad bestaat uit ervaren bestuursleden die in gezamenlijkheid
leidinggeven aan de BIZ Binnenstad in het belang van de aangesloten ondernemingen. Daarnaast staan
de straatverenigingen garant voor een blijvende binding met onze achterban. Het bestuur wordt daarin
bijgestaan door professionele ondersteuning. Voor de uitvoering van de geformuleerde ambities is
Citymanagement de aangewezen partner van het bestuur van de BIZ Binnenstad. In nauwe
samenspraak met de gemeente Roermond wordt voor de komende BIZ-periode bepaald welke
accenten en prioriteiten gelden voor Citymanagement en wordt gezorgd voor de benodigde financiële
middelen voor Citymanagement.
10.2 Uitwerking
Nadat duidelijk is dat ook in de periode 2021-2025 een derde BIZ-periode tot stand komt zal een
meerjarenplan tussen gemeente en de BIZ Binnenstad gesloten worden waarin over en weer de
afspraken vastliggen. Op deze wijze is ook voor Citymanagement duidelijk wat de verwachtingen zijn
voor de komende BIZ-periode en welke financiële armslag daarbij geleverd wordt.
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HOOFDSTUK 11: FINANCIËLE BEGROTING
11.1 Inleiding
Aan een kwalitatief goede uitvoering en/of ondersteuning van de beschreven onderwerpen,
activiteiten en aandachtsgebieden is uiteraard een kostenplaatje verbonden. Dit betekent dat de BIZ
Binnenstad over voldoende financiële middelen dient te beschikken om haar toekomstige ambities ten
uitvoer te kunnen brengen. Deze middelen worden in eerste instantie verkregen uit de door de
bijdrageplichtige ondernemers betaalde BIZ-bijdragen. Zoals in hoofdstuk 3.3 werd beschreven is de
hoogte van deze bijdragen enerzijds afhankelijk van de zone (A, B of C) waarbinnen de ondernemer is
gevestigd en het daarbij behorende tarief en anderzijds van de WOZ-waarde van het pand waarvan de
ondernemer gebruiker is. De BIZ-bijdragen worden in opdracht van gemeente Roermond door BsGW
geïnd bij de bijdrageplichtige ondernemers. Vervolgens keert de gemeente Roermond deze gelden als
subsidie uit aan de BIZ Binnenstad. Het totaal van inkomsten bestaat nagenoeg geheel uit deze
subsidiegelden zoals ook blijkt uit de hieronder opgenomen begroting voor de jaren 2021 tot en met
2025. Andere inkomsten bestaan uit overige verkregen subsidies en bijdragen door derden.

11.2 Uitwerking
Hieronder wordt allereerst de begroting voor de jaren 2021 tot en met 2025 op hoofdposten
weergegeven. Daarna volgt de nadere specificatie hiervan. Geen rekening is gehouden met een
eventuele daling van de WOZ-waarden. Mocht dit feit zich voordoen dan zal een bezuiniging in de
kosten moeten worden doorgevoerd. Dit betekent dat wij bij meerjarencontracten escapes moeten
invoeren om eventuele dalende trends op te kunnen vangen. De uitgaven in de kerstdagen vormden
in het verleden een groot gedeelte in de uitgaven van het jaarbudget. Door middel van een bezuiniging
op de kerstverlichting en een verschuiving van kosten binnen de verlevendig van de binnenstad wordt
getracht het budget meer gelijkwaardig over het jaar te verdelen. Communicatie, promotie en
marketing blijven een belangrijke pijler binnen de uitgaven. Daarnaast vormt Veiligheid een steeds
belangrijker issue voor een aantrekkelijke binnenstad en binnen de compacte stad zullen wij aandacht
blijven besteden aan de leegstandbestrijding. Samen met de gemeente Roermond zal de BIZ
Binnenstad moeten zoeken naar aanvullende fondsen om deze thema’s op hetzelfde hoogwaardige
niveau te kunnen houden.
MEERJARENBEGROTING (in €)
Totaal subsidiegelden
Totaal overige inkomsten
Totaal inkomsten

2021
505.000
13.000
518.000

2022
505.000
13.000
518.000

2023
518.000
13.000
531.000

2024
536.000
13.000
549.000

2025
536.000
13.000
549.000

Winkelstraatmanager/Projectbegeleiding
Straatverenigingen
Opwaardering Openbare Ruimte
Verlevendiging binnenstad
Communicatie, promotie en marketing
Schone stad
Veiligheid
Compacte Stad
Bereikbaarheidsprojecten
Onvoorzien
Totaal projectkosten
Totaal structurele kosten
Totaal uitgaven

25.000
15.750
170.500
117.500
53.500
3.000
70.500
5.000
1.000
15.000
476.750
53.200
529.950

25.000
15.750
170.500
118.000
53.500
3.000
70.500
5.000
1.000
15.000
477.250
53.400
530.650

25.000
16.140
170.500
119.560
53.500
3.000
70.500
5.000
1.000
15.000
479.200
53.600
532.800

25.000
16.680
170.500
121.720
53.500
3.000
70.500
5.000
1.000
15.000
481.900
53.800
535.700

25.000
16.680
170.500
121.720
53.500
3.000
70.500
5.000
1.000
15.000
481.900
54.000
535.900

Saldo uit jaarlijkse exploitatie
Mutatie in egalisatiereserve
EXPLOITATIE TEKORT C.Q. OVERSCHOT

-11.950
11.950
0

-12.650
12.650
0

-1.800
1.800
0

13.300
13.300
0

13.100
13.100
0
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SPECIFICATIE MEERJARENBEGROTING (in €)

2021

2024

2025

Subsidie
Bijdrage ondernemers
- Zone A + B (o.b.v. 100%)
- Oninbaar, verminderingen, vernietigingen

505.000

505.000

518.000

536.000

536.000

Overige inkomsten
Bijdrage gemeente sfeerverlichting
Overige bijdragen

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

Structurele kosten
Management en beheer (bureaukosten)
Accountantskosten
Administratiekosten
Vergoedingen bestuur
Reis- en verblijfkosten bestuur
Vergaderkosten
Representatiekosten
Niet aftrekbare BTW
Verzekeringen
Rente- en bankkosten

53.200

53.400

53.600

53.800

54.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

15.750

15.750

16.140

16.680

16.680

Opwaardering Openbare Ruimte
- Sfeerverlichting
- 3D verlichte beelden op sokkel
- Verbinding Designer Outlet Roermond met Markt
- Bloemen
- Bijdrage Roercenter bloemen en sfeerverlichting

170.500

170.500

170.500

170.500

170.500

Verlevendiging binnenstad
- Winterevenement
- Sint- en Kerstentertainment
- Intocht Sinterklaas
- Munsterpleinconcerten
- De ROERmond
- Stadsbeiaard
- Stadsbrede evenementen (12% van subsidie)

117.500

118.000

119.560

121.720

121.720

53.500

53.500

53.500

53.500

53.500

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

70.500

70.500

70.500

70.500

70.500

Compacte Stad
- Leegstandsbestrijding

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Bereikbaarheidsprojecten
- Mobiliteitsfonds

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

476.750

477.250

479.200

481.900

481.900

Projectkosten
Winkelstraatmanager projectbegeleidingskosten
- Winkelstraat manager (projectbegeleiding)
Straatverenigingen
- Straatverenigingen 3% van subsidie

Communicatie, promotie en marketing
- Online communicatieplan
- Digitale BIZ-nieuwsbrief
- Jaarvergaderingen
- A3 posters (Wij zijn open)
- Banieren/vlaggen
Schone stad
- Gladheidbestrijding
Veiligheid
- Retail Intervention Team
- Ambulance Bike Team
- Onderhoud AED's

Onvoorzien
- Overige onvoorziene projectkosten
Totaal projectkosten
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