Jaarverslag 2020

Voorwoord
Met gepaste trots presenteert de Stichting BIZ Binnenstad Roermond (hierna te noemen: BIZ)
het jaarverslag over 2020. Het jaar 2020 stond onmiskenbaar in het teken van de
coronacrisis en de draagvlakmeting. De inzet van de vrijwilligers bij de realisatie van de
draagvlakmeting, verenigd als ambassadeurs of sympathisanten krijgen nadrukkelijk onze
bijzondere dank.
2020 zal de geschiedenis in gaan als het jaar van de corona pandemie. Dat het virus zo
extreem besmettelijk was had zijn weerslag in een ongekende inperking van onze
bewegingsvrijheid. De weerslag daarvan sloeg onbarmhartig hard toe bij onze winkeliers en
onze horeca exploitanten die vanaf maart tot juni en vanaf oktober tot ver in 2021 zonder
inkomsten zaten. Het gevolg was dat het bestuur van de BIZ veel tijd heeft besteed aan het
behartigen van hun belangen richting de gemeente en brancheorganisaties. Daar waar
wij konden hebben wij getracht de ondernemers te begeleiden door deze moeilijke
periode.
Samen met Stichting Citymanagement Roermond (hierna te noemen: CM) hebben we
steeds gezocht naar wat wel verantwoord was om te doen zodat winkelen mogelijk en
toch ook een beetje gezellig was. In de zomerperiode kon gelukkig de horeca enigszins
goed maken wat in het voorjaar verloren was gegaan. Duidelijk werd ook dat een gezellige
binnenstad niet zonder retail, maar zeker ook niet zonder horeca kan.
Nog steeds is onduidelijk wat de gevolgen zijn van de coronacrisis voor de individuele
ondernemers. Wij blijven hen steunen door te pleiten voor gerichte steunpakketten zodat zij
kunnen overleven tot het moment dat de beperkingen tot het verleden behoren.
Bijzondere aandacht is daarbij uitgegaan aan startende ondernemers die net voor 15
maart 2020 hun winkel of horecagelegenheid geopend hadden.
We hebben diverse overleggen gevoerd met de gemeente, het Designer Outlet Roermond
(hierna te noemen: DOR), het Retail Innovation Centre (hierna te noemen: RIC), de politie
en alle andere stakeholders om de intensieve samenwerking efficiënter in te zetten.
Direct na het uitbreken van de coronacrisis was er een (twee) wekelijks overleg met het
DOR om van elkaars ervaringen te leren en elkaar te steunen in die moeilijke periode. Met
de gemeente was eens per maand een overleg met de burgemeester, de wethouder
economische zaken en een ambtelijke vertegenwoordiging. Hierbij waren ook onze
collega’s van het Retailpark, de Huis- en Tuinboulevard, het Maasplassengebied, het DOR
en CM aanwezig.
Het bestuur van de BIZ was een vaste vertegenwoordiger in de OPET-vergadering
(Overlegplatform Economie en Toerisme), de BAC (Branche Adviescommissie) en het
gemeentelijk Mobiliteitsoverleg. Vertegenwoordigers van het BIZ bestuur zijn herkenbaar
voor andere BIZ-en in Roermond, in Limburg en heel Nederland. Inmiddels weten
brancheorganisaties via de BIZ de ervaringen in Roermond te gebruiken voor hun lobby
werk.
De inbreng van onze achterban vond plaats via de bijeenkomsten van de
straatverenigingen. Uiteraard stonden in die overleggen de draagvlakmeting 2021-2025
centraal. Aanvankelijk zou deze in juni plaatsvinden doch door de lockdown werden we
gedwongen deze te verplaatsen naar september. De besturen van de straatverenigingen
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waren een belangrijke voorwaarde om slagkracht te genereren en zichtbaar te zijn bij onze
achterban. Daarbij waren en zijn de straatverenigingen een onmisbare schakel in onze
gouvernance.
Het door CM geïnitieerde project We Are Roermond, dat in 2018 van start is gegaan, is niet
meer weg te denken uit onze binnenstad en geeft invulling aan de aantrekkelijkheid en
modernisering van onze binnenstad. De samenwerking tussen de bedenkers en de
binnenstadondernemers speelt daar een cruciale rol bij.
Het programma Vitale Stad 1.0 van de gemeente Roermond, in samenspraak met de
Provincie Limburg, is een belangrijk instrument bij de transformatie die de binnenstad
doormaakt. In 2020 is dat project afgerond. Hopelijk komt er ook weer een vervolg.
Het voorgaande kon alleen gerealiseerd worden door de financiële bijdrage van de
ondernemers van in totaal ongeveer 4.5 ton. Dat is een enorm bedrag. Tegelijkertijd is er
een breed gedragen besef dat de gezamenlijke inzet alleen zin heeft als het op een
kwalitatief niveau gebeurt. Naast de statutaire taken van een schoon, heel en veilige
binnenstad vroegen de binnenstadondernemers de inzet van het bestuur om de algemene
belangen van de ondernemers te behartigen. Het afgelopen jaar heeft dit geresulteerd in
o.a. de volgende acties:
• Het agenderen van parkeerproblematiek in het zuidwestelijk gebied van de binnenstad;
• Het initiëren om te komen tot samenwerking met de vastgoedeigenaren in de
binnenstad om de transformatie van leegstaande panden een impuls te geven;
• Bewerkstelligen dat de bereikbaarheid verbetert via optimalisatie van Google Maps;
• Aanpassing van de tekst op de display borden en een modern parkeerverwijs systeem;
• Dat er gezocht werd naar een milieuvriendelijk afval inzamelingssysteem
• Samen met de politie en het Retail Interventie Team (hierna te noemen: RIT) werd
gezocht naar moderne instrumenten om te komen tot een veilige binnenstad.
In 2019 hebben we samen met het DOR ingezet op een winterevent waarin verbinden
centraal stond. De uitgedachte ideeën werden financieel ondersteund door de gemeente
Roermond en voortreffelijk uitgevoerd door CM. Helaas bleek een vervolg als gevolg van
de coronacrisis niet meer mogelijk. Via het briljante idee van de Tover Route konden we in
2020 nog iets van gezelligheid oproepen in de binnenstad. Hoewel er nauwelijks omzet kon
worden gecreëerd, droeg de actie nadrukkelijk bij aan het creëren van enige gezelligheid
in deze moeilijke periode. Daarmee lieten de ondernemers zien dat zij een brede
maatschappelijke verantwoordelijkheid voelen. Het imago van geheel Roermond wordt
bepaald door het imago van de binnenstad. Dat schept ook voor de verenigde
binnenstadondernemers een extra verantwoordelijkheid, maar ook omgekeerd voor de
inwoners van Roermond. De Tover Route gaf herkenbaar uiting hieraan.
We bevinden ons nu aan het begin van de derde vijf jaar BIZ-periode. Na het uitstekende
resultaat bij de draagvlakmeting verwelkomen we de ondernemers rond het
Kazerneterrein, de Swalmerstraat, de Steegstraat en enkele kleinere gebieden binnen de
BIZ-Binnenstad. In deze periode zullen belangrijke stappen gezet moeten worden richting
de samenwerking met de vastgoedeigenaren. Naast de traditionele commerciële rol die
de binnenstad vervult is ook het realiseren van meer functies in de binnenstad zoals
onderwijs, zorg, kunst en cultuur en ambachtelijke bedrijvigheid van belang.

3

Dat bij een dergelijk hoog ambitieniveau ook de uitstraling van de openbare ruimte en de
bereikbaarheid van de binnenstad moet meegroeien staat buiten kijf. De
uitvoeringsovereenkomst met de gemeente met het daarin opgenomen
onderhoudsniveau, zal door de gemeente daadwerkelijk invulling aan gegeven moeten
worden.
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, de
binnenstadondernemers. Ook de blijvende samenwerking met en inzet van de
medewerkers van CM zijn onontbeerlijk.
Daarnaast hebben we vanuit het dagelijks bestuur veel energie gestopt richting de
gemeente. Een goede samenwerking met een actieve gemeente zal ook in de derde BIZperiode een noodzakelijke voorwaarde tot succes zijn. We zijn iedereen die een bijdrage
heeft geleverd aan het tot stand komen van al die activiteiten in 2020 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 een terugblik op het jaar 2020. Een jaar
dat gekenmerkt werd door de corona beperkingen, maar ook het jaar waarin onze
ondernemers tekenden voor een derde BIZ-periode. Het bestuur is in 2020 niet gewijzigd
qua omvang en samenstelling.
Gerard IJff
Voorzitter
Maart 2021
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
Dhr. P. Timmermans, Bestuurslid
Mevr. D. Wirtz, Bestuurslid

Postbus 244, 6040 AE Roermond
tel: 0475-337222
info@bizroermond.nl
www.bizroermond.nl
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1 Stichting BIZ Binnenstad Roermond
De BIZ is een samenwerkingsverband van, voor en door alle binnenstadondernemers in
Roermond. Hiermee worden bedoeld alle ondernemers gevestigd in de zogenaamde
Bedrijven Investeringszone. In het bestuur zijn zowel detailhandel, horeca als dienstverlening
vertegenwoordigd.
De BIZ is een instrument waarbij iedere onderneming, zonder uitzondering, een evenredige
bijdrage levert aan het verder uitbouwen van de aantrekkelijkheid van onze binnenstad.
De doelstellingen van de BIZ zijn voor de periode 2016-2020 vastgelegd in een
meerjarenplan dat ten grondslag ligt aan de uitvoering van de jaarplannen. Voor de
uitvoering laat de BIZ zich adviseren en ondersteunen door CM.
In de Uitvoeringsovereenkomst 2017 hebben de BIZ, gemeente Roermond en CM
vastgelegd welke opdrachten, taken en verantwoordelijkheden worden toebedeeld aan
CM als uitvoeringsorganisatie en welke middelen hiervoor beschikbaar worden gesteld
vanuit de BIZ en vanuit de gemeente.
De BIZ is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig indienen van een jaarplan met
bijbehorende begroting ten behoeve van de jaarlijkse subsidieaanvraag. Daarnaast zorgt
zij na afloop van een subsidiejaar voor een verantwoording van de financiële huishouding
(inhoudelijk en financieel jaarverslag) en de bijbehorende accountantsverklaring. Tenslotte
controleert het bestuur dat alle onderdelen van haar jaarplan conform de gemaakte
afspraken door CM worden uitgevoerd. Hiervoor vindt periodiek overleg plaats tussen het
dagelijks bestuur van de BIZ en CM.
1.1 Gebiedsafbakening
De BIZ-bijdrage wordt geheven in het door de verordening aangewezen gebied van de
gemeente Roermond. Het BIZ-gebied is opgedeeld in twee tariefgroepen: A- zone en Bzone. 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. Dit volledige gebied telt ruim 500 bijdrage plichtige
ondernemers.
I De aangewezen objecten binnen de A-zone (“het kerngebied”) zijn:
Stationsplein, Hamstraat, Kloosterwandstraat, Kloosterwandplein, Kruisherenstraat,
Joep Nicolaasstraat, Graaf Gerardstraat, Munsterplein, Abdijhof, Bakkerstraat, Sint
Christoffelstraat, Paredisstraat, Munsterstraat, Steenweg, Varkensmarkt,
Schoenmakersstraat, Bergstraat, Markt, Marktstraat, Neerstraat, Minderbroederstraat,
Roersingelpassage, Roersingel, Roerkade, Brugstraat, Grote Kerkstraat.
II De aangewezen objecten binnen de B-zone (“aanloopstraten”) zijn:
Mariagardestraat, Schuitenberg, Minderbroederssingel, Willem II Singel, Wilhelminaplein,
Zwartbroekstraat, Zwartbroekplein, Heilige Geeststraat, Pollartstraat, Koolstraat, Sint
Nicolaasstraat, Kraanpoort, Luifelstraat, Sint Cornelisstraat.
Het wettelijk afgebakende gebied van de zogenaamde BIZ-zone wordt op de plattegrond
weergegeven.
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1.2 Organisatiestructuur
Het bestuur van de BIZ bestaat uit vrijwilligers die hun vrije tijd inzetten om het beste uit de
Roermondse binnenstad te halen.
Het hoofddoel van de BIZ is het bevorderen van de leefbaarheid, de veiligheid, de
ruimtelijke kwaliteit en de economische ontwikkeling van de binnenstad van Roermond. De
BIZ signaleert problemen en knelpunten van algemene aard en gaat hiermee aan de slag.
Bestuursleden, voornamelijk de leden van het dagelijks bestuur, onderhouden de
contacten met de andere stakeholders in Roermond zoals de gemeente Roermond, de
vastgoedeigenaren, VVV Midden Limburg, DOR en CM.
Daarnaast nemen de leden van het bestuur nemen deel in diverse gremia zoals:
- Overleg Platform Economie en Toerisme (OPET)
- Branche Advies Commissie (BAC)
- Klankbordgroep Mobiliteitsfonds
- Bereikbaarheid & Communicatieteam van Roermond Bereikbaar
- Werkgroep Verbinding DOR-Binnenstad,
De BIZ heeft CM opdracht gegeven voor projectbegeleiding en secretariaatsvoering om
de slagkracht van de BIZ te vergroten. CM 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.
Onafhankelijk voorzitter
De onafhankelijk voorzitter van het BIZ-bestuur treedt op als gezicht naar buiten. Dit houdt in
dat hij zorg draagt voor de uitvoering en leiding van vergaderingen en bijeenkomsten.
Daarnaast is hij het aanspreekpunt voor externe partijen. Binnen het bestuur wordt gewerkt
met een portefeuilleverdeling om de werklast te verdelen onder de bestuursleden. Dit alles
is vastgelegd in de gouvernance structuur dat in 2020 na wijziging is vastgesteld.
Secretaris
Formeel is de secretaris van het BIZ-bestuur verantwoordelijk voor de verslaglegging van
vergaderingen en bijeenkomsten. Daarnaast is een bestuurslid het aanspreekpunt en
coördinator van de activiteiten waar de BIZ niet afhankelijk is van overleg met derden. De
penningmeester houdt ook de administratie met betrekking tot afgesloten contracten bij
en is belast met de juridische zaken. Tot slot draagt de secretaris zorg voor de
totstandkoming van nieuwsbrieven aan de ondernemers. Vanwege de werklast wordt het
bestuur voor de uitvoering van voornoemde taken ondersteund door het secretariaat
vanuit CM.

8

Penningmeester
De penningmeester houdt de financiële gegevens bij van de BIZ, te weten de inkomsten en
de uitgaven van de BIZ. Ook draagt de penningmeester zorg voor de jaarlijkse
noodzakelijke financiële verslaglegging en de communicatie hierover naar het bestuur en
de gemeente Roermond. Daarnaast is de taak van de penningmeester om eventuele
(financiële) knelpunten tijdig te signaleren en te rapporteren aan het BIZ-bestuur en te
adviseren in eventuele bijsturing. Binnen de begroting is budget gereserveerd voor het laten
opstellen van een controleverklaring bij de jaarstukken door een onafhankelijk accountant,
zodat wordt voldaan aan de eisen van de gemeente Roermond.
Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester van
de BIZ aangevuld met een vijftal ondernemers-bestuursleden afkomstig uit de binnenstad.

Gerard IJff
Onafhankelijk voorzitter

Marjon Snieders
Secretaris

Hans Strijbos
Penningmeester

Wim Cox
Vice-voorzitter

Henk Luiten
2e Penningmeester

Diana Wirtz
BIZ Bestuurslid
Straatvoorzitter Hartje
Roermond

Peter Timmermans
BIZ Bestuurslid
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Algemeen bestuur
Het algemeen bestuur van de BIZ bestaat naast de leden van het dagelijks bestuur uit
ondernemers afkomstig uit het BIZ-gebied. Om praktische redenen is ervoor gekozen om de
voorzitters van de straatverenigingen zitting te laten nemen in het algemeen bestuur van
de BIZ. De straatvertegenwoordigers zijn op deze wijze de spreekbuis namens de
ondernemers uit hun straat of gebied en nemen deel aan de periodieke vergadering van
het algemeen bestuur. In de samenstelling van het bestuur is rekening gehouden met een
goede spreiding over de binnenstad als ook over de verschillende sectoren (detailhandel,
horeca, dienstverlening).
Voor een goede communicatie met en betrokkenheid van binnenstadondernemers wordt
er naast informatievoorziening d.m.v. nieuwsbrieven en het houden van bijeenkomsten van
straatverenigingen, in het voorjaar een jaarvergadering georganiseerd. Hiervoor worden
alle binnenstadondernemers en betrokken partijen uitgenodigd.

Gerrit van Tintelen
BIZ Bestuurslid
Straatvoorzitter Poort van
Roermond

Dan Derks
Peter Brouwers
BIZ Bestuurslid
BIZ Bestuurslid
Straatvoorzitter Roermond West

Erik Blokdijk
BIZ Bestuurslid

Dennis van Dijk
BIZ Bestuurslid
Straatvoorzitter Singelring

Gonnie Stoot
BIZ Bestuurslid
Straatvoorzitter Blökske óm

1.2 Straat- en ondernemersverenigingen
De straten in het gebied van de BIZ hebben zich verenigd in straatverenigingen. Deze
straatverenigingen ontvangen 15% van het totale budget dat door de ondernemers in dat
gebied als BIZ-bijdrage is ingelegd. Voor het organiseren van stadsbrede evenementen
wordt hiervan 12% ingezet en 3% voor activiteiten in de eigen straatvereniging. Voorwaarde
is dat de straatverenigingen zich in sterke mate betrokken tonen bij de BIZ. Dit vereist o.a.
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dat de vertegenwoordigers van de straatverenigingen deelnemen aan de vergaderingen
van het algemeen bestuur van de BIZ, aan de overleggen tussen de straatverenigingen
onderling en zich inzetten voor de ontwikkeling van een stadsbrede programmering.
De ondernemers in een straatvereniging kunnen ten laste van hun eigen budget samen
activiteiten organiseren. In de besteding van de gelden moeten de straatverenigingen
voldoen aan een aantal criteria waaronder die van de BIZ-wet en de statuten van de BIZ.
De volgende straatverenigingen zijn in het BIZ-gebied actief:
Straatvereniging
Poort van Roermond

Blökske Om

Hartje Roermond

Roercenter
Singelring

Roermond West (Aad Remunj)

Statieplaza (opgeheven)

Straten
Abdijhof, Hamstraat, Joep Nicolasstraat,
Kloosterwandplein 120-158, Kloosterwandstraat 22-219,
Kruisherenstraat, Mariagardestraat, St. Cornelisstraat.
Bakkerstraat, Kloosterwandplein 12-16, Kloosterwandstraat
1-17, Schuitenberg, St. Christoffelstraat vanaf 14,
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. nauwe samenwerking met
Roermond-west
Brugstraat, Luifelstraat, Marktstraat, Minderbroedersstraat,
Neerstraat, Paredisstraat (zonder nr.16 en 17), Koolstraat,
Kraanpoort, Roerkade, Roersingel, St. Nicolaasstraat.
Stationsplein. nauwe samenwerking met Poort van
Roermond.

1.3 Doelstelling
De doelstelling van de BIZ is onder te verdelen in een hoofddoelstelling en een aantal
daarvan afgeleide subdoelstellingen.
Hoofddoelstelling
De BIZ richt zich op het meetbaar vergroten van de aantrekkelijkheid en kwaliteit van de
Roermondse binnenstad voor ondernemers, bewoners en bezoekers. Waardoor meer
bezoekers de binnenstad bezoeken, een langere verblijfstijd wordt gerealiseerd en de
concurrentiepositie van de binnenstad en haar ondernemers wordt verbeterd.
Door onze gezamenlijke investeringen hebben wij door de jaren gebouwd aan het
versterken van de aantrekkelijkheid van onze binnenstad. De toelichting hierop leest u in
hoofdstuk 2.
Subdoelstellingen
Om bovengenoemde te bereiken zijn enkele subdoelstellingen geformuleerd:
• Vergroten van betrokkenheid van ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners
• Een betere bereikbaarheid en toegankelijkheid van de binnenstad
• Een groter gevoel van veiligheid onder ondernemers en bezoekers
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adequaat onderhoud ten behoeve van schoon, heel en veilig
Reduceren van (zichtbare) leegstand
Aantrekkelijke inrichting en aankleding van de binnenstad
BIZ als natuurlijke partner bij evenementen en activiteiten in de binnenstad
Samenwerking tussen DOR en de binnenstad
Algemene belangenbehartiging bijdrageplichtigen
Sterkere positionering van de binnenstad
Sterkere online marketingstrategie die aansluit op de hedendaagse customer journey
Verlengen van de verblijftijd van bezoekers
Meer herhalingsbezoeken
Meer beleving voor bezoekers en bewoners van de binnenstad

1.4 Bestuurlijke activiteiten
Het jaar 2020 stond in het teken van het corona virus en de draagvlakmeting voor de derde
BIZ-periode. We werden half maart opgeschikt door alarmerende berichten m.b.t. de
verspreiding van het corona virus en de vele slachtoffers die dit virus veroorzaakte. Zodra
duidelijk werd wat de gevolgen waren voor onze ondernemers hebben we hier actief op
ingespeeld en volgende zaken ingang gezet. Op het bestuurlijke vlak heeft dat geleid tot
de volgende activiteiten.
• We hebben de frequentie van de nieuwsbrief verhoogd van 1 keer per twee weken
naar 1 keer per week. Van half maart tot 1 juni.
• We hebben de app-groepen van de straatverenigingen benut voor het verspreiden de
laatste informatie en ondernemers opgeroepen om zich aan te sluiten bij de app
groepen.
• We hebben op alle plaatsen en in persoonlijke contacten gepleit voor opschorting c.q.
kwijtschelding van de lokale lasten en verlaging van de huur van de panden.
Daarnaast ging het normale werk gewoon door. Dat heeft onder andere geleid tot de
volgende acties.
• We hebben bij de gemeente Roermond 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 gastvrije
Roermond en gezien het belang van voldoende parkeerplaatsen voor het genereren
van de omzet bij de ondernemers vinden wij het onacceptabel dat de gemeente dit
probleem niet onderkent en met oplossingen komt. Gelukkig onderschrijft de
gemeenteraad ons pleidooi en koppelde dat aan een nog grotere parkeergarage
door de realisatie van Roerdelta fase 2.
• De Stichting Ruimte heeft een notitie opgesteld over de verrommeling van de openbare
ruimte in de binnenstad. Desgevraagd hebben wij aangegeven in welke mate wij de
door hen gesignaleerde knelpunten herkennen en in hoeverre de door hen
aangedragen oplossingen door ons onderschreven worden. Aantoonbare verbetering
van het straatbeeld is nog sporadisch zichtbaar.
• Veel gesprekken zijn door leden van het bestuur gevoerd met vastgoedeigenaren in de
binnenstad om te bezien in welke mate de belangen van vastgoedeigenaren en van
de ondernemers in harmonie met elkaar gebracht kunnen worden en hoe wij vanuit dit
gezamenlijk gevoelde belang ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid invulling kan
geven aan de verdere ontwikkeling van de binnenstad. De voorzitter van de BIZ heeft
samen met een directeur van een makelaarskantoor een notitie geschreven welke
instrumenten in hun ogen de door ons allen gewenste transitie vorm kan krijgen. Helaas
was de reactie van het college van B&W in eerste aanzet afhoudend. Binnen de
gemeenteraad is het onderwerp – mede door de notitie – nog steeds een actueel
thema.
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•

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-CM in een vroegtijdig stadium.
Overlast zullen die projecten zeker geven en afstemming en informatie uitwisseling is
daarbij cruciaal om een verkeersinfarct te voorkomen. Gelukkig hebben zich zo goed
als geen knelpunten voorgedaan, ook niet in de zomermaanden.

Naast deze meer reguliere activiteiten hebben we midden in de corona periode, in
september, gepeild onder de ondernemers of er draagvlak was voor een derde BIZ
periode. In dat kader hebben vele activiteiten plaats gevonden.
• We hebben voor deze draagvlakmeting samen met de overige retail BIZ-zen in
Roermond en Parkmanagement subsidie aangevraagd bij gemeente en gekregen.
Wilbert Cremer is als kwartiermaker aangesteld.
• Er hebben direct al verschillende oriënterende gesprekken plaatsgevonden over
hetgeen wij als BIZ gedurende deze periode voor de ondernemers willen staan en hoe
zij tegen de BIZ aankijken.
• Ook zijn er een aantal bijeenkomsten georganiseerd waar de ondernemers hun mening
over de BIZ en over de derde BIZ-periode konden geven.
• Met de gemeente is overeenstemming bereikt over de overeenkomst voor de derde
BIZ-periode met daaraan gekoppeld de SLA (service level agreement) voor de
openbare ruimte.
• Tevens is besloten het BIZ-gebied uit te breiden met het Kazerneterrein en fase 5 Jazz
City, de westzijde van de Roersingel, de Swalmerstraat, Steegstraat en enkele
onlogische witte vlekken. Tot slot zijn enkele kleine weinigzeggende doorgevoerd m.b.t.
de tarieven.
• Hierna hebben we ambassadeurs geworven en een groep van sympathisanten
gevormd die het pleidooi voor een derde BIZ-periode onderschreven.
• Door de tomeloze inzet en met een gerichte marketingcampagne van al deze mensen
en met de ondersteuning van het team van CM is het ons gelukt om de draagvlak
meting met meer dan 67% van de stemmen te volbrengen. Hiermee is de derde BIZperiode een feit en kunnen we weer toekomstplannen maken voor de periode na de
corona beperkingen.
• Helaas moeten we ook constateren dat er nog steeds geen overeenstemming is tussen
de gemeente, BIZ en CM over de uitvoeringsovereenkomst. Door verschil van inzicht op
een detail punt tussen de BIZ, gemeente Roermond en CM heeft de gemeente het
besluit genomen deze overeenkomst met een half jaar te verdragen.
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2. Het 10-punten plan 2020
Inmiddels zijn we bijna aan het einde van 2e BIZ-periode en is er al veel gerealiseerd. Met
name als het gaat om de basisvoorwaarden voor een aantrekkelijke binnenstad “schoon,
heel en veilig” staat Roermond er goed voor. De aanwezigheid van de
winkelstraatmanager, de straatconciërge en het RIT hebben hun diensten bewezen.
Niettemin denken wij dat het nog beter kan en moet.
Om nu en in de toekomst het verschil te maken en onze concurrentiepositie te verstevigen
leggen we de lat hoog. Met de ambitie ‘Roermond als nummer 1 winkelstad van Limburg’,
maar ook met volop beleving in horeca en cultuur, gastvrij en met een warm welkom voor
onze bezoekers. Vanuit die ambitie willen we het komende jaar invulling geven aan een
10-punten plan.
Het 10-punten plan
1. Schoon, heel en veilig (basisvoorwaarden)
2. Bereikbaarheid en parkeren
3. Aantrekkelijk, overzichtelijk en gevarieerd aanbod van winkels, horeca én cultuur
(van place to buy naar place to be)
4. Sfeer
5. Off- én online promotie
6. Hoogwaardige beleving
7. Leegstandsbestrijding
8. Samenwerking (tussen ondernemers, met gemeente Roermond en DOR) en
samenwerking vastgoedeigenaren.
9. Onderzoek en innovatie
10. Goede verbinding DOR-Binnenstad
2.1 Schoon, heel en veilig
Schoon, heel en veilig zijn basisvoorwaarden voor een aantrekkelijke binnenstad en komen
de bezoekerstevredenheid, de verblijftijd, het herhaalbezoek en uiteindelijk ook de
consumentenbestedingen ten goede. De taken en inzet van het RIT zijn mede door de
corona periode tijdelijk gewijzigd. Wel vragen we de gemeente om de Service Level
Agreement nog beter ten uitvoer te brengen als het gaat om schoonmaak en onderhoud
van de openbare ruimte. Bijzondere aandachtspunten daarbij zijn:
• Lediging van de afvalbakken tijdens bezoekerspieken, vooral in de weekenden. Een
aantal vuilnisbakken zijn dringend aan vervanging toe.
• Onkruidbestrijding langs de gevels, o.a. in de Grote Kerkstraat als belangrijke
verbindingsroute met het DOR.
• Beperken van overlast bij onderhoudswerkzaamheden door slimme planning en
uitvoering zoals bijvoorbeeld het Munsterplein.
Ook van onze ondernemers vragen we meer aandacht voor een schone openbare ruimte,
bijv. als het gaat om aanbieden van afval, oud papier of kerstbomen. We zijn in 2020 in
gesprek geraakt met een tweetal initiatiefnemers en een afvalinzamelingsbedrijf om tot
een geheel vernieuwend concept rond afval inzameling in de binnenstad te komen. Juist
als we hopelijk snel uit de corona periode komen zijn dit extra belangrijke punten in de
concurrentie met andere aantrekkelijke winkelsteden.
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Retail Interventie Team
Het RIT zorgt sinds 2012 voor extra toezicht in
winkels en straten in de binnenstad van
Roermond. Naast toezicht houden op
veiligheid, treedt het RIT ook als gastheer op.
Het jaar 2020 is een roerig jaar geweest voor
heel het land. Ook het RIT heeft zijn
werkzaamheden moeten aanpassen naar de
maatregelen welke de overheid stelde.
Daarnaast diende de inzet effectief te blijven
met in het achterhoofd de toenemende onrust door de bijkomende maatregelen.
Het RIT heeft in samenspraak met de BIZ en de gemeente Roermond continue gekeken om
de juiste inzet van het RIT te houden. Dit heeft er onder andere voor gezorgd dat het RIT ten
alle tijden bereikbaar is gebleven voor de ondernemers in geval van calamiteiten.
Daarnaast is er hard gewerkt aan de verbetering van de samenwerking tussen het RIT,
politie en stadstoezicht.
Ondanks de sluiting van veel winkels heeft het RIT ruim 2.980 meldingen en incidenten
afgehandeld, waaronder 1.441 gastheerschap taken. Hierbij heeft het RIT de bezoekers,
bewoners en winkeliers geïnformeerd over dagelijkse RIT-zaken maar ook over de coronamaatregelen.
In deze bijzondere tijd hebben we gezien dat criminaliteit op het gebied van winkeldiefstal
en zakkenrollerij afnam en vormen van overlast zoals de overlast van jeugd licht toenam.
Mede hierdoor zijn er 63 winkelverboden uitgeschreven in 2020. Het doel van het collectief
winkelverbod is om structureel winkeldieven en overlastgevers te weren uit de winkels.
AED
Om de overlevingskansen voor iemand met een hartstilstand te vergroten heeft de BIZ in de
binnenstad op de volgende 8 locaties een AED geplaatst:
Locatie
Adres
McDonald’s
Hamstraat 54
Specsavers
Steenweg 12
Hotel en Grandcafé de Pauw
Roerkade 2
Markt 10
Markt 10
Café & Zo
Stationsplein 18
Rousseau chocolade
Bakkerstraat 12
Benu Apotheek
Willem II Singel 16
Fysio Roermond Centraal
Godsweerdersingel 24
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2.2 Bereikbaarheid en parkeren
Parkeervoordeelkaarten
Met Q-park en vanaf juni 2020 P1 zijn afspraken gemaakt dat wij parkeervoordeelkaarten
aan ondernemers kunnen verkopen voor € 3,00 welke zij aan hun bezoekers kunnen geven
of verkopen. Deze kaart is een hele dag geldig. In 2020 zijn er door de
binnenstadondernemers 15.250 parkeervoordeelkaarten afgenomen (9.134 voor het
Kazerneplein en 6.616 voor het Stationspark)
Mobiliteitsfonds / Stadsplattegronden
Een gastvrije en goed bereikbare stad. Dat is waar de gemeente Roermond en partners al
sinds 2014 via het Mobiliteitsfonds samen aan werken. Die samenwerking wordt t/m 2020
voortgezet.
Het Mobiliteitsfonds heeft als doel om de gastvrijheid en bereikbaarheid van Roermond in
de breedste zin te verbeteren. Dit om de binnenstad en andere gebieden in Roermond die
veel bezoekers trekken nog aantrekkelijker te maken door middel van kleinschalige
maatregelen. Zo zijn in 2020 weer City Hosts ingezet ter naleving van de coronaregels. Ook
is in 2020 verder ingezet op het optimaliseren van Google Maps en de inrichting van een
modern parkeer verwijssysteem. Ook het plaatsen van gastvrije teksten op de displays
vormt een steeds terugkerend thema.
Helaas heeft de gemeente besloten eenzijdig het convenant op te zeggen. Daarmee
vervalt een uitermate effectief instrument voor “zachte” mobiliteitsmaatregelen doch
vervalt ook het overleg gremium dat de keuze bepaalt voor de gewenste maatregelen.
Juist vanuit de doelstelling van het Mobiliteitsfonds kan voor relatief weinig geld veel bereikt
worden en zijn de maatregelen zonder uitzondering goedkoper dan infrastructurele
maatregelen.
2.3 Aantrekkelijk, overzichtelijk en gevarieerd aanbod van winkels, horeca, cultuur
Diverse projecten uit het programma vitale stad kon rekenen op actieve participatie van
BIZ en haar ondernemers. Zo hebben we ons actief ingezet bij de renovatie van het
Munsterplein en bij het aantrekkelijk maken van het Kazerneplein en de passage onder de
N-280. Vitale Stad 1.0 is nu in zijn afronding. Hopelijk komt er ook een programma Vitale
Stad 2.0.
2.4 Sfeer
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
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de stad werden extra aangekleed met bloemen, zoals de kiosk op het Munsterplein en de
Stenen Brug bij de Roerkade.
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
Kerstvakantie normaal gesproken de drukste dagen van het jaar zijn, is het voor de stad
van groot belang dat ze zich van haar beste kant laat zien. Vooral nu de feestdagen er
anders uitzagen door corona, was het extra belangrijk om aandacht te besteden aan een
prachtig en sfeervolle binnenstad. Aanvullend is de sfeerverlichting onmisbaar bij het
winterthema ROERMONDVOL Licht én zorgde het voor een extra sfeervol decor voor de
Tover Route.
Vanaf midden oktober 2020 tot
eind januari 2021 was het BIZgebied (waar mogelijk)
aangekleed met sfeerverlichting
in de vorm van guirlandes die
aan de overspanningen van de
straatverlichting werden
aangebracht. Ondanks de
corona beperkingen hebben we
er voor gekozen om ook in 2020
deze sfeerverlichting op te
hangen en zelfs uit te breiden.
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. 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.
Vlaggen
Het Roermonds vlagvertoon in de BIZ Binnenstad valt zeer goed in de smaak bij onze
Roermondse bezoekers. Het Blauw-Wit met rode Franse Lelie is een herkenbaar baken in
onze mooie winkelstraten. In samenwerking met Sjtadsvastelaovesvereniging d’n Uul, de BIZ
heeft hiervoor een samenwerkingsconvenant opgesteld, worden jaarlijks rondom
vastelaovend de Roermondse vlaggen tijdelijk omgewisseld voor de Uule-vlag. Na de dolle
dagen verzorgt d’n Uul ook weer het changement met de Roermondse vlaggen.
Helaas is het aantal vlaggen behoorlijk afgenomen door slijtage aan stok en vlag,
weersinvloeden en diefstal/vandalisme. Hoewel de winkelstraatmanager met regelmaat
vlaggen ververst door aanwending incidentenbudget, zal in nabije toekomst het nodig zijn
dat de vlaggen (bijna) allemaal worden vernieuwd.
Etalagestickers
Het thema ‘ROERMONDVOL Licht’ was op meer dan 175 etalages en ramen van winkels &
horeca terug te zien van november 2020 t/m eind januari 2021.
2.5 Off- en online promotie
Voor de communicatie met onze ondernemers en binnenstadbezoekers worden diverse
on- en offline communicatiemiddelen en -kanalen gebruikt.
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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 2020 is de
website vernieuwd. De website heeft in 2020 met 15.496 unieke bezoekers 69% meer
bezoekers gehad dan in 2019.
Facebookpagina
BIZ zet haar Facebookpagina, onder de naam BIZ Binnenstad Roermond, in om
(binnenstad)ondernemers en andere betrokkenen op de hoogte te houden van de
activiteiten en interessante ontwikkelingen in de binnenstad van Roermond. Eind 2020 had
de pagina 1.498 likes, (begin 2020 waren dit er 1.424).
BIZ nieuws
Er wordt een tweewekelijkse digitale nieuwsbrief gestuurd naar onze achterban. De digitale
nieuwsbrief met daarin kort het belangrijkste nieuws voor de binnenstadondernemers wordt
i.s.m. CM samengesteld. Het BIZ nieuws is in 2020, 29 keer verstuurd.
Ondernemersbijeenkomst
I.v.m. COVID-19 en de diverse maatregelen zijn er in 2020 geen ondernemersbijeenkomsten
georganiseerd.
Online marketing campagne We Are Roermond
De rol van internet wordt steeds belangrijker, ook tijdens het oriëntatieproces van de
consument. Om de consument zo vroeg mogelijk tijdens de klantreis te bereiken hebben
we als BIZ samen met onze partners een online marketing strategie geformuleerd en een
campagne opgezet. Doel is om Roermond op de kaart te zetten. Dat doen we door het
verhaal van Roermond op alle daartoe geëigende online kanalen zo doelgroepgericht
mogelijk in woord en beeld uit te dragen.

In 2020 is door CM veel aandacht besteed aan online marketing. Succesvolle berichten op
social media en pagina’s op de website waren o.a.
• ROERMONDVOL Lekkers; alles over bestellen, bezorgen & afhalen van eten en specials
bij de Roermondse horeca ondernemers
• Diverse pagina’s over winkelen in Roermond: private shopping, veilig winkelen en online
shoppen
• Parkeren voor € 3,• Tover Route Roermond
Door middel van organische groei en inzet van social media content (tekst, foto’s, video’s)
en advertenties en slimme technieken zijn nieuwe volgers en bezoekers voor ons platform
gecreëerd en worden bezoekers vervolgens aangespoord tot een fysiek bezoek aan de
binnenstad van Roermond.
•
•
•

Vanaf de lancering van het platform op 7 november t/m 31 december 2018 telde de
website 21.349 unieke bezoekers.
Per 31 december 2019 waren dit er 128.638, een stijging van bijna 603%.
Per 31 december 2020 waren dit er 390.231, een stijging van 308%
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•
•
•

Het aantal volgers van de Facebookpagina groeide in 2020 tot 14.586, een stijging van
53%,
Op Instagram steeg het aantal bezoekers met 59% naar 4.101.
Op Youtube zijn er in 2020 86.076 weergaven van video’s geweest over de binnenstad
Roermond.

2.6 Beleving
De diverse evenementen én het sint- en kerstentertainment, die normaal gesproken
gedurende het jaar georganiseerd worden door de BIZ en CM, zijn in 2020 niet
georganiseerd vanwege COVID-19 en de diverse maatregelen.
Onderstaande activiteiten en evenementen hebben wel plaatsgevonden.
Straatmuzikantenfestival | 1&2 augustus
Tijdens dit zomers weekend speelden op beide dagen diverse artiesten livemuziek tussen
13.00-16.00 uur. Dagelijks speelden er 7 artiesten verspreid door de stad op vooraf
afgesproken locaties.
Online Fashion Event | 17 oktober
Jaarlijks organiseert de straatvereniging Hartje
Roermond twee keer een Fashion Event op
een catwalk in de binnenstad: voorjaar (lenteen zomercollectie) en najaar (herfst- en
wintercollectie). Deze events zijn altijd goed
bezocht en zeker bij goed en droog weer een
topper qua beleving in de binnenstad.
In 2020 is er voor een alternatief gekozen: het
1e Online Fashion Event. Hierbij is samen
gewerkt met CM, SESSIBON (gespecialiseerd in
het organiseren van modeshows) en Studio
WitZwart voor de videografie.
De 17 deelnemende ondernemers hebben er samen een diverse én inspirerende show
van gemaakt.
• Opnamen op 3 locaties: Stationsplein, Stenen Brug en Kloosterwandplein.
• Liveshow op zaterdag 17 oktober. Live gestreamd door o.a. de social media
accounts van We Are Roermond, Roermond nieuws, SESSIBON, Studio WitZwart en
diverse deelnemende ondernemers.
• Elke deelnemende ondernemer heeft een eigen video gekregen van zijn eigen
collectie en per outfit een professionele foto.
• De meeste kijkers hebben de show terug gekeken. Bereik: 27.000 personen.
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Tover Route Roermond | vanaf 19 november t/m 31 januari 2021
*** De Tover Route is vanwege het succes verlengd t/m
7 maart 2021.
Toveren kan en toveren mag in Roermond! Onder die
slogan hebben CM, de gemeente Roermond en de BIZ
een Tover Route georganiseerd in Roermond. De Tover
Route was onderdeel van ROERMONDVOL Licht, het
thema van de winter.
Er was eens… een Troubadour die ’s avonds in Roermond
slenterde en in één van de donkere etalages een
eenzaam lampje zag dat licht gaf. Het lampje draaide
rond en door de reflectie van het glas van de andere
lampen werd de gehele etalage verlicht. Dit was
een magisch schouwspel en de Troubadour bleef
verwonderd kijken, het maakte hem vrolijk!
In zijn binnenzak voelde hij ineens iets gloeien en hij vond daar een toverstokje. Hij hield het
toverstokje één voor één tegen de lampen aan: de lampen gingen aan en eventjes
daarna weer uit. De Troubadour wilde graag de hele binnenstad verlichten, maar dan
moesten er veel meer tovenaars zijn…
•
•

•
•
•
•

Alle basisschoolkinderen (meer dan 4.500) in gemeente Roermond hebben een
uitnodiging ontvangen om een gratis toverstokje bij TheaterHotel de Oranjerie op te
halen.
De Troubadour heeft 7 scholen bezocht om kinderen persoonlijk uit te nodigen
(conform geldende corona-maatregelen). Bezoek bij andere scholen was niet
mogelijk: het paste niet in hun programma, de corona-maatregelen en lockdown.
Die scholen hebben de uitnodigingen en twee filmpjes gekregen: verhaal
Troubadour ingesproken en instructie filmpje voor alleen de ouders. Ook is daarvan
een tekstvariant in Word aangeleverd voor mindertalige ouders.
Voor alle andere kinderen waren de stokjes te koop bij de VVV-winkel en
TheaterHotel de Oranjerie.
Online tijdslot reserveren voor ophalen toverstokje. Toveren op 40 locaties verspreid
door de binnenstad.
13 etalages (van zowel ondernemers als 5 grote leegstaande panden) ingericht als
toveretalage.
In elke etalage is een letter te vinden, alle letters samen vormen de oplossing van de
Toverpuzzel (mee doen = kans om een Nintendo Switch te winnen).

Facts & figures t/m 7 maart 2021
• 4.245 Toverstokjes verkocht.
• 1.159 Toverstokjes opgehaald met een uitnodiging.
• 2.079 gereserveerde tijdslots.
• 3.402 ingestuurde antwoorden Toverpuzzel.
• 2.350 videoweergaven Troubadour.
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2.7 Leegstandsbestrijding
CM heeft als taak om de leegstand in de binnenstad doorlopend te monitoren. Middels het
bijhouden van lijsten, nieuwkomers-verhuizing-beëindiging, informeren wij de gemeente
Roermond maandelijks over de ontwikkelingen. Daarnaast wordt, voor zover mogelijk, de
pandenbank op de website up-to-date gemaakt en gehouden. Regelmatig levert de
winkelstraatmanager een lijst in met overzichtstekening aan de gemeente Roermond om
de verschuivingen of ontwikkelingen in de binnenstad zichtbaar in kaart te brengen.
Zichtbaar zijn verschuivingen in winkels naar andere winkelstraten, maar ook diverse starters
in 2020.

De winkelstraatmanager regelt actief met plaatselijke binnenstad ondernemers de invulling
voor tijdelijke etalages of pop-up stores. Daarvoor onderhoudt de winkelstraatmanager
actief contact met diverse vastgoedpartijen, makelaars en eigenaren van panden in de
binnenstad. Door duidelijke communicatie en afspraken, vastgelegd in een
gebruikersovereenkomst, weten partijen van elkaar wat verwacht wordt en wat de
mogelijkheden zijn van een pand. Momenteel zijn er 5 panden in samenwerking met 1 of
meerdere binnenstadondernemers ingevuld en deze actie blijft een doorlopend
aandachtspunt van de winkelstraatmanager. De etalages in leegstaande panden lossen
weliswaar tijdelijk de leegstand op, maar vallen bijzonder in de smaak bij het winkelende
publiek. Daarnaast zorgen deze etalages ervoor dat ondernemers een verruiming kunnen
benutten van hun eigen winkeletalages.
2.9 Onderzoek en innovatie
Vooral kleine zelfstandige ondernemers zoals middenstanders komen vanwege gebrek aan
tijd, geld en capaciteit veelal nauwelijks toe aan innovatie. Daarom is het van belang dat
de BIZ initiatief neemt om innovatie actief te stimuleren en ondersteunen. Helaas is dit in
2020 niet gelukt door de aandacht door de corona crisis. Wel is in 2020 het
koopstromenonderzoek en de ondernemers enquête 2020 afgerond.
2.10 Goede verbinding DOR-Binnenstad
Een aantrekkelijke verbinding tussen het DOR en de binnenstad is wezenlijk voor de
interactie tussen de beide retail gebieden en verhoogt de aantrekkelijkheid om (een
meerdaags) bezoek aan Roermond te realiseren. In 2020 zijn er attractieve banken,
plantenscheidingsbakken bij terrassen en een rode loper als looppad op het Kazerneplein
geplaatst. De Roermondse animatie op de wand, nieuwe LED-verlichting in het plafond en
aansprekende foto’s in de onderdoorgang (passage, tunnel) maken van een wandeling
een belevenis.
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3. Draagvlakmeting nieuwe BIZ periode 2021-2025
Naast de grote druk als gevolg van de corona-pandemie stond het jaar 2020 ook in het
teken van de draagvlakmeting voor de BIZ-periode 2021-2025. Reeds in het laatste kwartaal
2019 werd begonnen met de voorbereidingen om met steun van de gemeente en in
samenwerking met de overige BIZ-en in Roermond alles op alles te zetten om de
daadwerkelijke meting in de maanden augustus/september tot een succes te maken. Het
laatste kwartaal van 2020 werd vervolgens gebruikt om deze derde BIZ-periode in de
steigers te zetten.
3.1 Uitbreiding BIZ-gebied
Met het ingaan van een nieuwe BIZ-periode moest ook het gebied, waarop de BIZ van
toepassing is, opnieuw in kaart gebracht worden. Hierbij werd de toevoeging van nieuwe
gebieden (o.a. Kazerneplein en Swalmerstraat) onderzocht en beoordeeld, werd bekeken
op welke wijze een meer correcte invulling zou gaan plaatsvinden van de bestaande
“witte vlekken” in het oorspronkelijke BIZ-gebied alsmede welke nieuwbouw binnen het
bestaande gebied onderdeel zou gaan uitmaken van het nieuwe BIZ-gebied. Uiteraard
heeft een en ander in nauw overleg met de betrokkenen plaatsgevonden.
3.2 Programma BIZ-periode 2021-2025
Naast de successen uit de tweede periode werd in overleg met de gemeente en CM
verdere invulling gegeven aan de (nieuwe) activiteiten die in de derde BIZ-periode gaan
plaatsvinden en welke de basis vormden voor de uitgevoerde draagvlakmeting. Dit
meerjarenprogramma maakt duidelijk wat onze ambitie is ten aanzien van het door
ontwikkelen van onze binnenstad. Dit meerjarenprogramma werd samen met onze
achterban en stakeholders opgesteld.
3.3 Uitslag draagvlakmeting
Voor de uitslag van de draagvlakmeting zijn
een aantal wettelijk gestelde voorwaarden
bepalend:
• De respons van de bijdrageplichtingen is
minimaal 50%
• Van de respondenten is minimaal tweederde voor
• De voorstemmers vertegenwoordigen meer
WOZ-waarde dan de tegenstemmers.
De respons van de bijdrageplichtingen van de BIZ Binnenstad Roermond was 72,6%. De
WOZ-waarde van de voorstemmers was hoger dan de WOX-waarde van de
tegenstemmers.
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