
NIEUWS

Internationale experts tegen 
Roermond: betrek ondernemers 
bij verkeersbeleid
"Stimuleer lopen en fietsen, stuur 
verkeersstromen. Maak daarbij gebruik van de 
marketing van ondernemers naar hun doelgroep."

Deel dit artikel op  Facebook  Twitter  LinkedIn

Op 6 en 7 juli 2016 hebben zeven internationale experts op het 

gebied van retail en mobiliteit het verkeersbeleid van de Gemeente 

Roermond onder de loep genomen. De experts uit Portugal, 

Nederland, Zweden en Groot-Brittannië bezochten de stad als 

onderdeel van het Europese project RESOLVE.

Internationale experts nemen verkeersbeleid Roermond onder de 

loep

Roermond is op verkeersgebied bijzonder omdat de wegen in het 

weekend drukker zijn dan doordeweeks. Dit komt met name door 

het Designer Outlet Roermond en de vele bezoekers van de 

binnenstad. De experts hebben de stad leren kennen door een 

rondleiding en via gesprekken met bewoners en ondernemers. De 

bevindingen hebben zij gepresenteerd aan raads- en collegeleden.

De belangrijkste adviezen over de samenwerking tussen retail en 

verkeer zijn:

Zorg voor een duidelijke visie op wat voor stad je wilt zijn, zoek de 

juiste balans tussen stad en Designer Outlet Roermond en 

formuleer een heldere strategie om die visie en balans te bereiken.

Zorg dat je voldoende informatie hebt. Gegevens over 

verplaatsingspatronen en bezoekmotieven zijn essentieel bij het 

opstellen van de juiste strategie. Maak daarbij ook gebruik van de 

gegevens waarover ondernemers beschikken.

Heb in je verkeersbeleid voldoende oog voor ‘zachte maatregelen’, 

zoals het stimuleren van lopen en fietsen en het sturen van 

verkeersgedrag en verkeersstromen. Hiervoor is een goede 

communicatie met bewoners, bedrijven, bezoekers en 

weggebruikers essentieel. Maak hierbij gebruik van de kennis en 

ervaring van derden / ondernemers op het gebied van marketing 

en de doelgroep die zij met hun marketing bereiken.

Wethouder Raja Fick van 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”.
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Deel met collega's

Door  op 14 juli 2016

Tags

geen

Roermond

Roermond is projectleider van RESOLVE; een project waarin 8 

Europese steden en de Erasmus Universiteit Rotterdam de 

komende 5 jaar samenwerken. In RESOLVE bundelen partners hun 

kennis en ervaring om de betrokkenheid van de retailsector bij het 

opstellen van verkeersbeleid te vergroten. Op lokaal niveau 

gebeurt dit met het opstellen van een nieuw Gemeentelijk Verkeer 

en Vervoer Plan (in het Engels SUMP genaamd), op regionaal en 

landelijk niveau door de met RESOLVE opgedane kennis en 

ervaring breed te verspreiden en op Europees niveau door een 

aanvulling op de SUMP-richtlijnen voor te stellen. RESOLVE wordt 

mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale 

Ontwikkeling en mogelijk gemaakt door het INTERREG Europe 

programma van de Europese Unie.

Nu op wijlimburg

STARTERS

3 nieuwe KvK-inschrijvingen in Limburg

NIEUWS

CITAVERDE College leidt op tot duurzame en flexibele 
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt (persbericht)

NIEUWS

1000 dagen een bedrijf, van 1 naar 7 medewerkers, van 2 
naar 82 vierkante meter (story van Viastory)

OPINIE

Corruptie: Vele tinten grijs (column advocaat David Penn)

VACATURE VAN DE DAG

LIOF zoekt een nieuwe directeur met kennis en gevoel 
voor het Limburgse MKB (via Delfin)

Maurice Ubags 
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Klik hier voor de volledige lijst 

Meest gelezen

1.
Staande ovatie in Europees Parlement 
voor Frans Timmermans na emotionele 
speech van wereldklasse

2. Nieuw 68.000 vierkante meter groot 
distributiecentrum langs A2 bij Echt

3. Nieuw vakantiepark Resort Maastricht 
geopend (foto's)

4. Commentaar: Overheidsclub OML kan 
niet verder met Tilman Schreurs

5. Foutje, bedankt. Curator Libridis laat per 
ongeluk 4000 boeken vernietigen

Ondernemers

Plint-sites: 'Op maat gemaakte 

webapplicaties worden erg 

gewaardeerd'

Plan Keukens: "Kinderen van eerste 

klanten kiezen weer voor ons."

FiCX: 'Tijd om te sparren met relaties 

over unieke positionering bleek 

grootste investering'

Advocatenkantoor Exaten wil niet 

groeien in personeel maar in 

automatisering

Wij in Nederland

WIJUTRECHT 15 nieuwe KvK-inschrijvingen 

in Utrecht

WIJNOORDHOLLAND 58 nieuwe KvK-

inschrijvingen in Noord-Holland

WIJZUIDHOLLAND 44 nieuwe KvK-

inschrijvingen in Zuid-Holland

Kansen

Alle faillissementen in 

Limburg

Vacature van de dag

LIOF zoekt een nieuwe directeur met kennis 

en gevoel voor het Limburgse MKB (via Delfin)

APG zoekt een HR Business Partner (max 

€ 5.519 per maand)

Heerlen zoekt een Site en App Developer

Betawerk in Heerlen zoekt een Site en App 

Developer

Media Groep Limburg zoekt een Propositie 

Manager: een commerciële en innovatieve 

strateeg.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Elke dag als eerste het ondernemersnieuws, 

kansen en meer in je mailbox 

je email adres

Inschrijven

Of volg ons via Twitter 

@WijLimburg volgen

Opinie

Corruptie: Vele tinten 

grijs (column advocaat 

David Penn)

Interessant voor ondernemers

Van elders op het internet, maar even nuttig en 

inspirerend als Wij. Links voor ondernemers:

Hoe omgaan met een narcist op de werkvloer

50 vragen die strategische innovatie uitlokken

Het ABC van ondernemerstaal (Volkskrant)

Aanwerven zoals Google: 3 interviewvragen

12 Lessen uit de rauwe ondernemerspraktijk 

(adformatie)

Klik hier voor het hele archief 
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Over Limburg

◾ Mail de redactie

◾ Informatie over adverteren

Meer Ondernemersnieuws

◾ Brabant

◾ Limburg

Nieuw 

◾ WijStein

Per branche

◾ Bouw

◾ Detailhandel

◾ Groothandel

◾ Horeca

◾ ICT

◾ Industrie

◾ Logistiek

◾ Overheid

◾ Zakelijke dienstverlening

◾ Zorg

◾ Diversen

Thema's

◾ Faillissementen

◾ Onze partners

© Copyright 2014-2016 WijNederland BV. Lees hier de gebruiksvoorwaarden.
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