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Verkeersadvies door Internationale experts 
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Deel dit bericht via: 0

Roermond - Zeven internationale experts op het gebied van retail en mobiliteit 

hebben op 6 en 7 juli het verkeersbeleid van de Gemeente Roermond onder de 

loep genomen. Dit als onderdeel van het Europese project RESOLVE. Wethouder 

Fick (verkeer): "De bevindingen van de experts nemen wij mee bij het opstellen 

van nieuw beleid. Wij zijn tevreden als het lukt om het verkeer goed door onze 

gemeente te leiden en onze binnenstad met al haar winkeliers en 

bezienswaardigheden bereikbaar en aantrekkelijk te houden op iedere dag van de 

week". Info: www.roermond.nl
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Wat vindt u van de vele 
sportevenementen deze zomer? 

Prachtig, ik volg alles op de voet 
(21%)

Leuk, vooral als Oranje wint (21%)

Het mag iets minder (9%)

Ik vind het verschrikkelijk (44%)

Weet niet/ geen mening (4%)

Nu op Roermond FM

Radio: non-stop 

Het weer
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