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Voorwoord 
 
Roermond heeft een grenzeloze ambitie, mede aangewakkerd door het gegeven dat 
ondernemers, gemeente en andere belanghebbenden continue op zoek zijn naar nieuwe 
uitdagingen. Stichting BIZ binnenstad Roermond (de BIZ) is een instrument van, voor en 
door ondernemers van de binnenstad. De stichting heeft als doel zaken te behartigen en 
ontwikkelingen te initiëren die in het belang zijn van een aantrekkelijk, kwalitatief 
hoogwaardige en economisch sterke binnenstad. 
 
De BIZ en Stichting Citymanagement Roermond (Citymanagement) zijn in 2016 gestart met 
het opstellen van een nieuwe structuur die de ambities en capaciteiten van beide partijen met 
elkaar in evenwicht brengt. De binnenstadregisseur heeft, in overleg met de BIZ, 
Citymanagement en de gemeente Roermond, intensief gewerkt aan een plan voor deze 
nieuwe structuur. De BIZ is ervan overtuigd dat deze nieuwe samenwerkingsstructuur in 
het voorjaar van 2017 gerealiseerd gaat worden.  
 
In dit jaarverslag presenteert het bestuur van de BIZ met trots een terugblik op het jaar 2016 
en de in dat jaar door de BIZ gerealiseerde doelen. 
 
Het bestuur van de BIZ is iedereen die in 2016 op enigerlei wijze heeft bijgedragen aan het 
succes van de binnenstad van Roermond bijzonder erkentelijk.  
 
 
 
 
Dennis van Dijk 
Voorzitter 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opgesteld door Bestuur Stichting BIZ Binnenstad Roermond 
Contactpersonen Dhr. D. van Dijk, Voorzitter  
   Mevr. M. Snieders, Secretaris 
   Dhr. H. Strijbos, Penningmeester 
 
Postbus 244,  6040 AE  Roermond 
Telefoon: 0475-337222    
info@bizroermond.nl 
www.bizroermond.nl 
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1 Stichting BIZ Binnenstad Roermond 
 
De Stichting BIZ Binnenstad Roermond (de BIZ) is een samenwerkingsverband van, voor en 
door de binnenstadondernemers van Roermond. In het stichtingsbestuur zijn de branches 
retail (detailhandel), horeca en dienstverlening vertegenwoordigd. 
 
De BIZ heeft als doel om de (verblijfs)kwaliteit van het winkelgebied verder te verbeteren. 
De activiteiten van de BIZ zijn aanvullend op die van Stichting Citymanagement Roermond 
(Citymanagement) en de gemeente Roermond. Citymanagement heeft samen met de 
gemeente en de binnenstadondernemers aan de wieg gestaan van de realisatie van de 
Bedrijven Investerings Zone in de binnenstad van Roermond.  
 
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 de 
verslaglegging, maar ook de financiële administratie, website onderhoud, het versturen van 
nieuwsbrieven en de één-loket-functie.  
 
Één 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. 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), Gemeentelijk Verkeers- 
en Vervoersplan (GVVP), Mobiliteitsfonds, Verbinding Binnenstad – DOR, Locatus 
passantentellingen, Verbeterplan Stationstunnel, RIC, Compacte stad en Mobiel Banditisme. 
 
Onafhankelijk voorzitter 
De onafhankelijk voorzitter van het BIZ bestuur treedt op als gezicht naar buiten. Dit houdt 
in dat hij zorgdraagt voor de uitvoering en leiding van vergaderingen en bijeenkomsten. 
Daarnaast is hij het aanspreekpunt voor externe partijen en onderhoudt hij contact met 
bijvoorbeeld gemeente Roermond. 
 
Secretariaat BIZ Binnenstad 
De secretaris van het BIZ bestuur is belast met de verslaglegging van vergaderingen en 
bijeenkomsten. 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. Bij de administratie, 
verslaglegging en alle overige taken werd de secretaris ondersteund door Citymanagement. 
 
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 
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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 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 eenmaal per jaar 
een jaarvergadering georganiseerd. De straatvertegenwoordigers in het BIZ bestuur zijn de 
spreekbuis namens de ondernemers uit hun straat of gebied en nemen deel aan de 
maandelijkse BIZ-vergadering. 
 
Remco van den Hout (penningmeester) en Wilbert Cremer (voorzitter) zijn in 2016 
afgetreden. Remco van den Hout heeft als adviseur in 2016 voor het bestuur opgetreden.  
De functie van Dennis van Dijk is in 2016 gewijzigd van secretaris naar voorzitter. Marjon 
Snieders is in 2016 aangetreden als secretaris en Hans Strijbos als penningmeester.  
Onno de Bock, Piet Masolijn en Wouter Rexwinkel zijn in 2016 afgetreden als bestuurslid.  
Gerrit van Tintelen is in 2016 aangetreden als bestuurslid. 
 
Dagelijks bestuur DB 
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en 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. 
 
 
Op de volgende bladzijde vindt u een overzicht van het BIZ bestuur in 2016. 
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BIZ bestuur Roermond 2016 
 

 

Dennis van Dijk 
Onafhankelijk voorzitter 

 

 

 
Marjon Snieders  

Secretaris 
Voorzitter 

Roersingelpassage 
 

 

 
Hans Strijbos 

Penningmeester 

 

 
Wim Cox 

Bestuurslid 
 

 

 
Gerjo Safi Bouteraa 

Bestuurslid, 
Voorzitter Hartje 

Roermond 
 

 

 
John van Dijk 

Bestuurslid 
Voorzitter Westmunster 

 

 
Gerrit van Tintelen  

Bestuurslid 
Voorzitter Poort van 

Roermond 
 

 

 
Gonnie Stoot 
Bestuurslid 

Voorzitter Blökske Om 

 

 
Peter Brouwers 

Bestuurslid  

 
 

Binnenstadregisseur  

Wilbert Cremer vervulde vanaf 1 mei 2016 de interim-functie 
Binnenstadregisseur. Het was de taak van de Binnenstadregisseur om 
een plan op te stellen voor een nieuwe samenwerkingsstructuur voor 
Roermond-binnenstad. Deze nieuwe samenwerkingsstructuur is een 
initiatief van BIZ en Citymanagement en wordt ondersteund door de 
gemeente Roermond. Als Binnenstadregisseur was Wilbert Cremer 
tevens verantwoordelijk voor de tijdelijke ondersteuning van het 

bestuur van de BIZ. 
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Een intensievere samenwerking tussen Citymanagement (opgericht in 2000) en de BIZ (2011) 
is een lang gekoesterde wens van zowel de beide stichtingen als het gemeentebestuur. 
Hoewel de doelstellingen iets uit elkaar liggen, zijn de ambities hetzelfde: bevorderen van de 
lokale economie en voorwaarden scheppen voor een goed ondernemersklimaat en een vitale 
en aantrekkelijke binnenstad. De sterke groei van zowel het takenpakket als de 
activiteitenagenda zorgde echter voor een toenemende operationele druk op de beide 
organisaties.  
 
In november 2016 heeft de binnenstadregisseur zijn rapportage afgerond met hierin het 
advies voor een nieuwe samenwerkingsstructuur. Deze rapportage is het uitgangspunt voor 
de nieuwe uitvoeringsovereenkomst die BIZ, Citymanagement en gemeente voor de periode 
2017-2020 willen sluiten. Alle uitvoerende taken zullen in de toekomstige 
samenwerkingsstructuur worden samen gebracht en vastgelegd in een 
uitvoeringsovereenkomst met duidelijk afspraken over de taken en rolverdeling. 
 
De BIZ is ervan overtuigd dat deze overeenkomst in het voorjaar van 2017 gerealiseerd gaat 
worden.  
 
Gebiedsafbakening 

De BIZ bijdrage wordt geheven door de gemeente Roermond. Het BIZ gebied wordt 
begrensd door de Roerkade, Roersingel, Minderbroederssingel, Willem II Singel, 
Stationsplein, Hamstraat, Pollartstraat, Heilige Geeststraat, Schoenmakersstraat, 
Varkensmarkt, Markt, Grote Kerkstraat en Kraanpoort. Binnen dit gebied is een onderscheid 
gemaakt in “aanloopstraten” en een kerngebied. Het volledige gebied telt ca. 550 
bijdrageplichtinge ondernemers 
 
Het BIZ gebied is  opgedeeld  in twee tariefgroepen. 
De aangewezen objecten binnen de tariefgroep I “aanloopstraten” zijn: 
Mariagardestraat, Schuitenberg, Minderbroederssingel, Willem II Singel, Zwartbroekstraat, 
Zwartbroekplein, Heilige Geeststraat, Pollartstraat, Koolstraat, Sint Nicolaasstraat, 
Kraanpoort, Luifelstraat, Sint Cornelisstraat.  
 
De aangewezen objecten binnen de tariefgroep II “het kerngebied” zijn:  
Godsweerdersingel, Venlosepoort, Stationsplein, Hamstraat, Kloosterwandstraat, 
Kloosterwandplein, Kruisherenstraat, Joep Nicolasstraat, Graaf Gerardstraat, Munsterplein, 
Abdijhof, Bakkerstraat, Sint Christoffelstraat, Paredisstraat, Munsterstraat, Steenweg, 
Varkensmarkt, Schoenmakersstraat, Bergstraat, Markt, Marktstraat, Neerstraat, 
Minderbroedersstraat, Roersingelpassage, Roersingel, Roerkade, Brugstraat, Grote 
Kerkstraat.  
 
Straatverenigingen 

De straten in het gebied van de BIZ hebben zich verenigd in 8 straatverenigingen. Elke 
straatvereniging heeft zijn eigen budget, zij krijgen van de BIZ 15% van het totaal, dat door 
de ondernemers in dat gebied als BIZ bijdrage is ingelegd, voor besteding naar eigen inzicht. 
De ondernemers in de straatverenigingen kunnen samen activiteiten organiseren op 
straatniveau ten laste van hun eigen budget. Bij de besteding van de gelden moeten de 
straatverenigingen voldoen aan een aantal criteria. De BIZ heeft geen zeggenschap over de 
besteding van hun budget.  
In juni 2016 zijn de straatverenigingen Roermond West en Roerkwartier gefuseerd tot één 
straatvereniging.  
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Verantwoordelijkheden 

De BIZ is verantwoordelijk voor: 
- Het tijdig en volledig indienen van een jaarlijks plan en begroting (subsidieaanvraag); 
- De financiële administratie (inhoudelijk en financieel verslag) en bijbehorende 

accountantsverklaring;  
Citymanagement wordt, op de voor de BIZ uit te voeren taken, aangestuurd door het BIZ 
bestuur. 
 
Om een heldere taak- en rolverdeling tussen de BIZ en uitvoerend partner Citymanagement 
te krijgen is in Roermond 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 dat het 
(meer) jarenplan door Citymanagement daadwerkelijk wordt uitgevoerd. 
 
Het algemeen bestuur van de BIZ heeft in 2016 één keer per maand vergaderd. In het najaar 
van 2016 heeft het dagelijks bestuur van de BIZ om de twee weken vergaderd. 
 
Het bestuur van de BIZ geeft “sturing” en heeft de eindverantwoordelijkheid over de taken 
die zijn toebedeeld aan Citymanagement en richt zich met name op de volgende taken: 

• Vaststellen van het jaarlijks actieplan; 

• Vaststellen van de begroting; 

• Toezicht op de besteding van de middelen; 

• Contacten met de besturen van de directe partners (gemeente, ondernemers). 
 

Straatverenigingen BIZ Roermond 2016 

Straatvereniging Voorzitter 

Poort van Roermond: Abdijhof, Hamstraat, Joep Nicolasstraat,  
Kloosterwandplein 120-158, Kloosterwandstraat 22-219, 
Kruisherenstraat, Mariagardestraat, St. Cornelisstraat. 

Gerrit van Tintelen 

Blökske Om: Bakkerstraat, Kloosterwandplein 12-16, 
Kloosterwandstraat 1-17, Schuitenberg, St. Christoffelstraat vanaf 
8, Zwartbroekplein, Zwartbroekstraat. 

Gonnie Stoot 

Hartje Roermond: Bergstraat, Graaf Gerardstraat, Markt, 
Munsterplein, Paredisstraat 16-17, St.Christoffelstraat t/m 13, 
Steenweg, Varkensmarkt, Grote Kerkstraat. 

Gerjo Safi Bouteraa 

Westmunster: Heilige Geeststraat, Munsterstraat, Pollartstraat, 
Schoenmakersstraat. 

John van Dijk 

Roercenter: Roersingelpassage. Geert Beckx,  
Marjon Snieders 

Singelring: Minderbroederssingel, Willem II Singel, 
Godsweerdersingel, Wilhelminaplein, Venlosepoort. 

Dennis van Dijk 

Statieplaza: Stationsplein Erik Blokdijk 

Roermond West: Brugstraat, Luifelstraat, Marktstraat, 
Minderbroedersstraat, Neerstraat, Paredisstraat (zonder nr.16-17), 
Koolstraat, Kraanpoort, Roerkade, Roersingel, St. Nicolaasstraat. 

Dieuwke Mesch 
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Stichting Citymanagement Roermond 
Citymanagement is de uitvoerende partner van de BIZ. Vanuit deze positie ontvangt 
Citymanagement van de BIZ de benodigde budgetten om het (meer) jarenplan uit te kunnen 
voeren. Ook zal Citymanagement conform de ingediende subsidieaanvraag het jaarplan 
vaststellen.  
 
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 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  

 
Hoofddoelstelling 
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 ander publiek belang in de openbare ruimte van het BIZ 
gebied, staan hierbij centraal. 
 
De BIZ 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 verbeterd wordt. In de periode 2015-2018 
zullen er in samenwerking met de gemeente continu passantentellingen plaatsvinden. Op 
basis van de resultaten zal de doelstelling voor de te realiseren bezoekersaantallen 2016-2020 
worden bijgesteld.  
 
Subdoelstellingen 
Er wordt nadrukkelijk gezocht naar samenwerking met alle relevante partijen binnen het  
BIZ-gebied. Om bovengenoemde te bereiken zijn enkele subdoelstellingen geformuleerd: 

• Extra betrokkenheid creëren van ondernemers en bewoners; 

• Vergroten bezoekersstroom Designer Outlet Roermond (DOR) naar de binnenstad; 

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

• Uniforme openingstijden; 

• Evaluatie koopavonden; 

• Verlengen van de verblijfsduur; 

• Creëren van herhalingsbezoeken; 

• Verbeteren van de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de binnenstad; 

• Positionering van de binnenstad; 

• Vergroten van de veiligheid. 
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Begroting 2016 

Het budget van de BIZ is een aanzienlijk bedrag, maar brengt toch de nodige beperkingen 
met zich mee, mede door een terugtrekkende overheid en beperkt beschikbare financiën 
komen er steeds meer taken bij de BIZ terecht waar op dit moment geen of onvoldoende 
budget voor beschikbaar is. Het bestuur van de BIZ is bij het opstellen van de begroting uit 
gegaan van ca. 550 bijdrageplichtingen. In totaal zou van alle bijdrageplichtingen een bedrag 
ontvangen kunnen worden van ongeveer €410.000 per kalenderjaar. In 2016 is de voorlopige 
subsidiebeschikking vastgesteld op een bedrag van €381.000.  
 
Door de bijdragen aan de straatverenigingen, bloemdecoratie, sfeerverlichting en Retail 
Intervention Team is het merendeel van het budget jaarlijks al vastgelegd. Dit betekent dat 
de BIZ om al haar activiteiten te kunnen uitvoeren, op zoek zal moeten gaan naar andere 
inkomsten of taken en de daarmee gepaard gaande financiering moeten overdragen naar 
andere organisaties en/of onder overkoepelende regie van gemeente of Citymanagement. 
De financiering van de activiteiten wordt jaarlijks door het bestuur goedgekeurd. 
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2 Communicatie 
 
Sociale media zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Voor winkelgebieden is 
dit een nieuw marketinginstrument om bij de consument in beeld te komen. Bovendien 
maakt de consument bij het winkelen steeds vaker gebruik van internet via de telefoon. De 
BIZ zet als vaste communicatiemiddelen haar website, nieuwsbrief en Facebookpagina in. 
Vragen en opmerkingen van ondernemers komen niet alleen per telefoon of per e-mail 
binnen, maar ook via het kanaal van de winkelstraatmanager. Alle vragen worden per geval 
behandeld. In dit hoofdstuk wordt beschreven wat en op welke manier de BIZ 
communiceert met hun achterban. 
 

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

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. 
In april is het menu ‘Voor 

ondernemers’ toegevoegd. Hierin staat informatie die specifiek is bedoeld voor de 
binnenstad ondernemers. De website heeft in 2016 1741 unieke bezoekers gehad.  
 

Facebookpagina 

De BIZ zet haar Facebookpagina, onder de naam BIZ binnenstad Roermond, in om 
(binnenstad) ondernemers en andere betrokkenen op de hoogte te houden van de activiteiten 
en interessante ontwikkelingen in de binnenstad van Roermond. Op 1 januari 2016 had de 
pagina 513 likes, op 31 december 2016 waren dit er 637. 
 

Citynieuws 

In 2016 is de fysieke nieuwsbrief Citynieuws, i.s.m. 
Citymanagement zes maal uitgegeven: in april de eerste 
editie, vanaf juli werd er elke maand (behalve 
december) een Citynieuws uitgebracht en in oktober 
werd er een speciale Veiligheid nieuwsbrief gemaakt 
gerelateerd aan de nationale ‘Week van de Veiligheid’. 
De Citynieuws nieuwsbrief wordt huis-aan-huis (als 
insteek bij het ‘Remunjs Blaedje’ van Gilsing lokale 
media) bij ondernemers én inwoners bezorgd in de 
binnenstad van Roermond (3.850 adressen). De 
nieuwsbrief wordt afgegeven bij alle winkels, horeca en 
dienstverlening bedrijven in het gebeid van BIZ 
Binnenstad.  
 
Citynieuws wordt per mail gestuurd naar alle 
ondernemers in de binnenstad, maar ook naar de 
Citybranding partners van Citymanagement, branche 
gerelateerde bedrijven en overige geïnteresseerden.  

http://www.bizroermond.nl/
http://www.facebook.com/BIZBinnenstadRoermond
http://www.bizroermond.nl/
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Elke editie wordt tevens toegevoegd op de website en gepromoot op de Facebook pagina 
van de BIZ. Het doel van de nieuwsbrief is de (binnenstad) ondernemers en andere 
betrokkenen op de hoogte te houden van de activiteiten van beide organisaties en alle 
interessante ontwikkelingen in de binnenstad van Roermond.  
 
BIZ Jaarkalender 

In de BIZ jaarkalender staat een advies voor 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’ posters 

Op een aantal feestdagen en op de extra koopavond in december 2016 zijn veel winkels in de 
binnenstad van Roermond geopend. Deze openingstijden wijken af van de reguliere 
openingstijden van de winkels. Om de bezoekers van Roermond hierover te informeren 
werden er A3 posters gemaakt en gedistribueerd. 

 
 
WiFi Wireless Roermond & Roermond City App 

De BIZ heeft een financiële bijdrage gedaan aan zowel de promotie van WiFi Wireless 
Roermond als de Roermond City App. 
 

WiFi Wireless Roermond 
De bezoekers van de Roermondse binnenstad konden ook in 2016 weer 
genieten van gratis WiFi in de binnenstad. De WiFi hotspots zijn gratis voor 
iedereen toegankelijk. Inloggen is zeer eenvoudig. Na het accepteren van de 
gebruikersvoorwaarden wordt toegang tot het internet verleend.  

Op www.wirelessroermond.nl staat een kaart met daarop de hotspots, die samen zorgen 
voor een dekking in bijna de hele binnenstad.  
 
Roermond City App 
De gratis Roermond City App is dé officiële mobiele stadsgids van 
Roermond. Geschikt voor Android en iPhone en beschikbaar in het 
Nederlands, Duits en Engels. Inwoners en bezoekers kunnen daarmee zien 
wat Roermond allemaal te bieden heeft op het gebied van shoppen, horeca, 
cultuur, water, evenementen en parkeren in de stad. Sinds de lancering is de 
app ruim 10.000 keer gedownload.  
Vanaf juni 2014 werkte BIZ samen met Shopkaart (voorheen Baps), zij hebben ervoor 
gezorgd dat het complete winkelbestand geïmporteerd werd naar de Roermond City App.  
Per juli 2016 heeft de BIZ het contract met Shopkaart opgezegd. Maandelijks worden de 
adressen in de binnenstad gecontroleerd door de BIZ en daar waar nodig in de Roermond 
City App bijgewerkt i.s.m. Citymanagement. 

http://www.bizroermond.nl/
http://www.wirelessroermond.nl/
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Jaarvergadering 

De BIZ jaarvergadering vond plaats op 
maandagavond 14 maart 2016 in TheaterHotel de 
Oranjerie onder leiding van avondvoorzitter Marc 
Breugelmans. Naast de gebruikelijke terugblik op 
het afgelopen jaar en een financiële verantwoording 
werd er vooruitgeblikt naar actuele onderwerpen in 
2016 en verder. De focus tijdens de jaarvergadering 
lag op het thema veiligheid. Het verbeteren van de 
veiligheid is en blijft een van de hoogste prioriteiten 
van de gemeente Roermond. Stadsmarinier Rien van 
de Steenoven uit Rotterdam gaf een toelichting op de methode waarmee Rotterdam 
succesvol de onveiligheid bestrijdt.  Als laatste gastspreker van de avond werd de Stichting 
Evenementen City Roermond toegelicht door voorzitter Emiel Veenstra.   
 
Gezamenlijke communicatie 

Mede ingegeven door de ontwikkelingen rondom de nieuwe uitvoeringsorganisatie 
Roermond-binnenstad hebben de BIZ, Citymanagement en gemeente Roermond gesproken 
over gezamenlijke communicatie. Alle drie partijen zijn actief in (de binnenstad van) 
Roermond en kennen hun eigen doelgroep en focuspunten, maar vertonen daarnaast ook 
overlap in hun activiteiten en doelstellingen.  
Citymanagement heeft het initiatief genomen een communicatieplan voor de drie betrokken 
partijen te laten opstellen. Een plan voor de communicatie naar zowel de ondernemers van 
de BIZ als de inwoners en bezoekers (zowel regionaal, nationaal als internationaal) van de 
binnenstad Roermond.  
 
Er werd o.a. geadviseerd om een wekelijkse digitale nieuwsbrief uit te geven met als doel, 
het delen van korte actuele berichten naar de ondernemers. De BIZ Binnenstad start begin 
2017 met een tweewekelijkse digitale nieuwsbrief.  
 
Om de communicatie met de binnenstadondernemers te verbeteren werd geadviseerd om 
een intern communicatiekanaal op te zetten, om ook tweerichting verkeer mogelijk te maken 
en zo betrokkenheid te creëren bij de ondernemers. Dit is een aandachtspunt voor de BIZ in 
2017. Meer persoonlijke communicatie met de binnenstadondernemers was ook een advies, 
dit advies is meegenomen in de nieuwe uitvoeringsorganisatie. 
 
Samen met Citymanagement zal de BIZ in 2017 werken aan een betere gezamenlijke 
communicatie. De gemeente heeft in 2016 aangegeven niet mee te doen, maar mogelijk wel 
later aan te haken.  
 
Onderzoek bezoekers gegevens 

De BIZ heeft aangegeven dat er behoefte is aan 3 onderzoeken naar: 
- De openingstijden (koopavond) 
- De uitgaven van bezoekers van het Designer Outlet Roermond in de binnenstad 
- De reden waarom consumenten wel/niet/niet meer naar Roermond komen. 
 
De BIZ heeft daarom eind 2016 opdracht gegeven om een onderzoek te laten uitvoeren naar 
bovenstaande onderwerpen. Begin 2017 moeten de resultaten van het onderzoek worden 
gepubliceerd. 
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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 de beleving in de binnenstad door een schoon straatbeeld, inzetten van 
straatentertainment, aankleding d.m.v. bloemdecoratie, sfeerverlichting en veiligheid. In dit 
hoofdstuk vindt u een overzicht van projecten en evenementen die door de BIZ zijn 
georganiseerd of waaraan ze hebben bijgedragen. De projecten worden onderverdeeld in 
Schoon, Veilig, Vriendelijk, Bereikbaarheid en Beleving. 
 
 

3.1 Schoon 
 
Anti-plak coating straatkasten 

Een van de speerpunten van de BIZ is een schone binnenstad. In de 
binnenstad van Roermond bevinden zich op diverse plaatsen 
verdeelkasten waarop regelmatig posters worden aangebracht. Het 
aanbrengen van posters is een vorm van vandalisme en heeft een 
negatief effect op het straatbeeld. Voornamelijk op een aantal in het 
oog springende en zeer frequent beplakte verdeelkasten in de 
binnenstad heeft de BIZ, in samenwerking met de gemeente 
Roermond, besloten een coating aan te laten brengen. Doel van het 
aanbrengen van deze anti-plak coating is een schone binnenstad van 
Roermond waarmee het gevoel van verloedering veroorzaakt door posters/ graffiti wordt 
voorkomen. In het voorjaar van 2016 zijn samen met de gemeente 7 verdeelkasten voorzien 
van een anti-plak coating. In het najaar zijn nog eens 11 verdeelkasten voorzien van een anti-
plak coating.  
 
Sneeuwruimen 

De BIZ heeft in overleg met de ondernemers besloten 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 vrij maken van de wandelzones in de 

binnenstad. In 2016 is i.v.m. goede weersomstandigheden geen gebruik gemaakt van de 

strooimachine en de sneeuwschuiver. 

 

3.2 Veilig 
 
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 was er tijdens de 19 drukste dagen van 2016 een Ambulance Bike Team te 
vinden in beide winkelgebieden.  
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Retail Intervention Team 

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. 
In het voorjaar van 2016 was er t/m 26 maart extra 
beveiliging in de Roermondse binnenstad.  
In het najaar van 2016 was er vanaf 17 oktober extra 
beveiliging in de Roermondse binnenstad. 
 

3.3 Vriendelijk 
 

Banieren 

In samenwerking met het Cuypershuis zijn er in 2016 nieuwe banieren ontworpen en 
geplaatst. De banieren, 11 voor BIZ en 10 voor het Cuypershuis, zijn in april geplaatst op de 
Markt, Grote Kerkstraat, Kloosterwandplein en Kazerneplein. Op de BIZ banieren staat 
informatie over het gratis WiFi in de binnenstad, de Roermond City App en foto's van 
bouwwerken, waaronder de Rattentoren, de Munsterkerk en de Kiosk. De bezoekers van de 
binnenstad worden door middel van de banieren tevens verwelkomd. Op de banieren op het 
Kazerneplein staat tevens een verwijzing naar de Roermondse binnenstad. 
 

3.4 Bereikbaarheid 
 

Mobiliteitsfonds / Stadplattegronden  
De gemeente Roermond, BIZ en Citymanagement hebben het 
Mobiliteitsfonds Roermond vorm gegeven met als doel een 
samenwerking te creëren tussen publieke en private partijen om 
een betere en duurzame mobiliteit en bereikbaarheid binnen (de 
regio) Roermond te realiseren. In het kader van het Europese 
project INVOLVE waaraan ook Roermond deelneemt, heeft 
Roermond een subsidie ontvangen voor het uitvoeren van een 
pilot. Gekozen is om de bewegwijzering in de binnenstad op te 
pakken aan de hand van het voorbeeld Interconnect.  
Deze borden zijn in 2015 geplaatst en in 2016 heeft er een 
evaluatie plaatsgevonden n.a.v. een uitgevoerde enquête onder 
o.a. binnenstadondernemers. Inmiddels staan er in de 
binnenstad van Roermond 22 stadsplattegronden. Eind 2016 is 
er een start gemaakt met het updaten van de stadsplattegronden, het plan is om deze begin 
2017 allemaal te vervangen. Voor de bezoekers zijn er tevens speciale plattegronden gemaakt 
om ze wegwijs te maken in de binnenstad van Roermond. Die waren t/m 2016 te krijgen bij 
het VVV-kantoor, ondernemers konden een scheurkaart krijgen van de plattegrond om de 
plattegrond zo makkelijk uit te kunnen delen aan de klanten. 
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De BIZ neemt actief deel aan de klankbordgroep van het Mobiliteitsfonds. Activiteiten van 
het Mobiliteitsfonds zijn o.a. de NS Spoordeelacties en inzet van Cityhosts (tijdens de drukke 
dagen).  
 
 

3.5 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 één 
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 Steenen Brug bij de Roerkade.  
 
“de R O E R mond”  

Op Koningsdag 27 april heeft wethouder 
Angely Waajen het kunstwerk de R O E R 
mond onthuld. Het kunstwerk, waarop je 
kunt zitten en klimmen, zorgt voor 
beleving en het op een mooie manier 
uitdragen van het merk Roermond door 
bezoekers en inwoners van de stad.  
De R O E R mondje is een kunstwerk in 
3D van 2m hoog, 1,4m diep en ongeveer 12m breed. Het kunstwerk is een project van de 
gemeente Roermond, mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de BIZ en 
Citymanagement. 
 

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 op nieuw 
de drukste dagen zijn van het jaar, is het voor de 
stad van groot belang dat het in de stad extra 
mooi is. 
 
Van begin november 2016 tot eind januari 2017 
was het BIZ-gebied (waar mogelijk) aangekleed 
met sfeerverlichting in de vorm van guirlandes, 
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die aan de overspanningen van de straatverlichting werden aangebracht. Op een aantal 
locaties werden grote ornamenten opgehangen aan de lantaarnpalen.  
 
Hoewel de BIZ zich voornamelijk richt op de binnenstad van Roermond, vinden ze het ook 
belangrijk dat enkele locaties die buiten het BIZ gebied vallen, sfeervol worden verlicht 
tijdens deze periode. Zo is de Steenen 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 op het plein aangebracht. De Passage en Pastoorswal zijn middels 
een bijdrage van de gemeente eveneens voorzien van verlichting.  
 
Het ontsteken van de sfeerverlichting op vrijdag 2 december was in 2016 weer een moment 
om stil te staan bij het feit dat de stad weer sfeervol is aangekleed. Dit gebeurde tegelijkertijd 
met de opening van Santa’s Village Roermond. De openingsbijeenkomst werd georganiseerd 
door de BIZ, Citymanagement en de gemeente Roermond.  
 

3.6 Evenementen 
 
Entertainmentprogramma zomer en najaar 2016  

De binnenstad van Roermond moet, vooral in de zomermaanden, bezoekers verrassen door 
unieke, ludieke en onderscheidende evenementen. Deze extra beleving moet uiteindelijk 
resulteren in tevreden bezoekers, verlenging van de verblijfsduur en herhaalbezoek. 
Om dit te realiseren hebben de straatverenigingen van Roermond in samenwerking met de 
BIZ een plan gemaakt voor een entertainmentprogramma in de binnenstad. Bij het 
organiseren van de zomeractiviteiten is er rekening gehouden met eventuele markten of 
andere activiteiten in de binnenstad. De uitvoering van dit programma werd uitbesteed aan 
een externe partij. Tijdens de zomer zijn er een 7-tal evenementen georganiseerd. 
 
Zondag 7 augustus  Pootje baden 
Zondag 28 augustus   Preuf Remunj  
Zaterdag 10 september  Singer Songwriter  
Zondag 18 september  Roermond City Festival  
Zondag 16 oktober   Kidsday 
Zaterdag 22 oktober   Verwendag 
Zaterdag 29 oktober   Roermond City Festival 
 
 

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.  
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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. Tijdens de Sinterklaastijd waren er op de straten van de binnenstad voor 
bezoekers op vrijdag, zaterdag en zondag diverse pieten aanwezig. Tijdens Santa’s Village 
Roermond werd er een entertainment programma opgezet van vrijdag t/m zondag om het 
publiek te vermaken. Bezoekers werden verrast door entertainers, muziek- en zanggroepen 
die optredens verzorgden in een speciaal winterthema. 
 
Santa’s Village Roermond 

Om de kerstbeleving compleet te maken en om extra 
bezoekers aan te trekken is een kerstsfeermarkt 
onontbeerlijk. Ook de BIZ onderstreepte het belang 
van een winterevenement. Uitgangspunt voor het 
evenement was het vergroten van de beleving van 
de binnenstad. Niet alleen om meer bezoekers 
vanuit het Designer Outlet Roermond in die periode 
naar de binnenstad te krijgen, maar ook en vooral 
om de Roermondenaren zelf een aantrekkelijk en 
gevarieerd winterevenement in eigen stad te kunnen 
bieden.  
Van 2 december 2016 t/m 8 januari 2017 heeft de 
tweede editie van Santa’s Village Roermond 
plaatsgevonden in de Roermondse binnenstad. Elke 
zichzelf respecterende stad biedt én verdient in 
december een kerstevenement in de buitenlucht. 
Santa’s Village Roermond speelde hierop in door het neerzetten van een traditionele 
Kerstmarkt, passend bij de donkere dagen en gezellige sfeer rond Kerst. Het Munsterplein is 
een van de mooiste pleinen van Nederland. Met de feeërieke sfeerverlichting dit jaar werd 
een bezoek aan Santa’s Village Roermond een bijzondere ervaring.  
 
 

 
 
 Overige projecten & evenementen  

Aan onderstaande projecten / evenementen heeft de BIZ in 2016 een financiële bijdrage 
geleverd:  

• Munsterpleinconcerten; 

• Inzet ‘straatconciërge’; 

• 2e Pinksterdag evenement; 

• RoermondStormt; 

• Schalke Biathlon; 

• Leegstandbestrijding. 


