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Jaarplan 2021 

 

Onderstaand worden de projecten/acties beschreven zoals deze zijn voorgenomen door het bestuur 

Kempen BIZ 2021 overeenkomstig de ingediende begroting. 

 

1.1 Algemeen 

Voor een goede invulling van de activiteiten in het BIZ-plan zijn er een drietal uitgangspunten in 

ogenschouw genomen: 

• Activiteiten moeten betrekking hebben op de representativiteit en veiligheid van het 

bedrijventerrein en daar waar mogelijk ook van individueel belang te zijn voor de huidige 

leden/ondernemers. Dit mede door collectief zaken op te pakken en hierdoor sterker te staan bij 

onderhandelingen en inkoopvoordeel te behalen. Activiteiten kunnen ook betrekking hebben op 

promotie van het terrein.  

• De activiteiten zijn aanvullend op het basis onderhoudsniveau van het bedrijventerrein waarvoor de 

gemeente primair verantwoordelijk is. Voor de activiteiten zijn tussen de gemeente en de vereniging 

duidelijke afspraken gemaakt over de gebruikelijke gemeentelijke inzet (serviceniveau) in dit gebied. 

Deze afspraken worden vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst tussen Gemeente en BIZ-

vereniging of stichting. Mogelijk kan de stichting ook de uitvoering van basisactiviteiten ter hand 

nemen, maar deze dienen dan gefinancierd te worden door de gemeente. 

• Activiteiten moeten passen in het kader van de BIZ wet- en regelgeving. Deze richt zich op 

activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de 

leefbaarheid of de veiligheid in het BIZ-gebied of de ruimtelijke kwaliteit, de economische 

ontwikkeling of promotie van het BIZ-gebied.  

  

1.2 Veiligheid en uitstraling bedrijventerrein 

Dit staat zowel landelijk als lokaal al geruime tijd hoog op de politieke agenda. Veiligheid en het gevoel 

van veiligheid zijn essentieel voor een goede leefbaarheid en derhalve van plezierig ondernemen en 

werken. Tevens wordt zo voorkomen dat een bedrijventerrein achteruit gaat, de waarde van de panden 

vermindert en het voor nieuwe bedrijven aantrekkelijk blijft om zich er te vestigen. De ervaring leert dat, 

samenwerking tussen ondernemers en tussen ondernemers en gemeente en politie- brandweer 

essentieel is. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) biedt hiertoe mogelijkheden. Terreinen kunnen 

dit keurmerk krijgen middels een certificering door een onafhankelijke instantie. Het huidige keurmerk is 

geldig tot 1 maart 2021. De voorbereidingen voor verlenging zijn gestart middels het uitzetten van een 

enquête. 
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Het keurmerk ziet erop toe dat alle relevante partijen op een gestructureerde wijze met elkaar 

samenwerken aan veiligheid.  De veiligheidscoördinator van Parkmanagement vertegenwoordigt 

Kempen BIZ in deze veiligheidssamenwerking. 

Overleg, schouwen, rapportages en het plan van aanpak vinden in gezamenlijkheid plaats.  

In 2021 staan er zoals elk jaar 2 schouwen gepland, één in het voorjaar en één in het najaar. Net als dit 

jaar zal afhankelijk van de Coronaregels de schouw mogelijk in aangepaste vorm plaatsvinden.  

Door Parkmanagement wordt leegstand in kaart gebracht en wordt samen met gemeente en 

marktpartijen naar oplossingen gezocht. Op bedrijventerrein De Kempen betreft dit momenteel 2 

percelen, waarvan één met meerdere panden. In 2020 zijn op beide percelen met inbraak en kraak ook 

daadwerkelijk problemen geweest. Dit naast de slechte uitstraling van deze panden door verval, 

woekering van groen en de hoeveelheden afval bij één van de percelen. 

Op het bedrijventerrein De Kempen wordt illegaal overnacht door vrachtwagenchauffeurs. Dit betreft 

elke nacht ca. 4-6 vrachtwagens en leidt tot overlast door m.n. afval en het doen van de behoefte in de 

bosjes. Dit is een terugkerend thema tijdens de schouw en de bestuursvergadering. Wegens geen 

prioriteit bij de politie wordt hier niet op gehandhaafd en blijft het probleem bestaan. Ook in 2021 zal 

geprobeerd worden een oplossing hiervoor te vinden in samenwerking met de gemeente. 

In 2020 is er vanuit Parkmanagement deelgenomen aan het Gemeentelijk Vervoersplan (GGVP). Voor de 

bereikbaarheid van het bedrijventerrein De Kempen, alsmede ook vakantiepark De Weerterbergen, is 

vanuit de BIZ het voorstel gedaan de busroute over het bedrijventerrein te leiden en de huidige bushalte 

langs de Kempenweg te verplaatsen naar het bedrijventerrein. Hiermee wordt ook de gevaarlijke 

situatie opgelost van het oversteken van de Kempenweg om de bushalte te bereiken. In 2021 wordt 

terugkoppeling op deze suggestie verwacht met mogelijke uitvoer. 

Vanuit de gemeente is er een STEC-rapport opgesteld welke een goed beeld geeft van de huidige 

kwaliteitsstatus van bedrijventerrein De Kempen. 

 

1.3 Parkmanagement en haar activiteiten voor De Kempen 

De stichting Parkmanagement heeft het doel om het vestigingsklimaat te verbeteren voor bestaande en 

nieuwe ondernemingen. Als activiteit heeft ze o.a. hiervoor op haar jaarplan 2021 staan het verbeteren 

van de communicatie, en het zichtbaarder maken van de meerwaarde van een lidmaatschap van een 

bedrijvenvereniging of het bestaan van een BIZ. In kader hiervan neemt Parkmanagement ook de 

communicatie voor, en de presentatie van, de BIZ De Kempen voor haar rekening. Dit zal in 2021o.a. 

gebeuren door een nieuwe website, waarop de verschillende bedrijventerreinen met verenigingen of 

BIZzen vertegenwoordigd zijn. Tevens worden de periodieke nieuwsbrieven verzorgd. Voor de 

onderlinge binding tussen de bedrijven op de bedrijventerrein De Kempen wordt door de Kempen BIZ 

zelf, naast de algemene ledenvergadering en de activiteiten door het Parkmanagement georganiseerd, 

nog een eigen activiteit georganiseerd. Uiteraard zover de regels rond Corona ruimte hiervoor biedt. 
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In 2020 zijn er maandelijkse overlegmomenten tussen Parkmanagement met de gemeente geweest over 

de voortgang van de meldingenlijst Openbare ruimte. Dit overleg wordt in 2021 voortgezet. Het aantal 

meldingen op de lijst is nu teruggebracht van 62 naar 5. Het voor de Kempen nog op deze lijst staand 

thema is de wateroverlast bij ernstige regenval. Hiervoor wordt door de Gemeente gewerkt aan een 

oplossing. Er is gecontroleerd op correcte scheiding van hemelwater en afvalwater. De geconstateerde 

foute aansluitingen bij bedrijven moeten nog gecorrigeerd worden. Deze eerste stap zal nog geen 

oplossing brengen voor de wateroverlast. De vervolgstappen als extra buffercapaciteit zouden dat wel 

moeten brengen. In 2021 wordt invulling van dit vervolg verwacht. 

Ook in 2021 zal de gemeente primair verantwoordelijk blijven voor het basis onderhoudsniveau. 

Aanvullend hierop kan de BIZ activiteiten ontplooien. Op kosten van de BIZ is weer voorgenomen een 

aantal straten met zout te strooien bij gladheid die niet door de Gemeente in het strooiplan zitten. 

Gevraagd aan de Gemeente is of het mogelijk is dat de firma die dit voor de Gemeente dit doet, deze 

extra straten tegelijkertijd mee gaat nemen op kosten van de BIZ. 

De Stichting PM laat zich voor haar activiteiten ook leiden door informatie en prioriteiten zoals die door 

de ondernemingen worden gesteld. Deze komen naar voren middels enquêtes, kontakten met 

ondernemers, ledenvergaderingen en via genoemde bestuursleden.  

De Stichting PM en haar parkmanagers houden zich verder bezig in 2021, naast de eerder genoemde 

zaken, met het initiëren en onderhouden van de volgende activiteiten en diensten t.b.v. de aangesloten 

bedrijven die hier gebruik van willen maken:  

• Beveiliging 

• Collectief contract Arbodienst 

• Telefonie contract 

• Collectief energiecontract 

• Coördinatie bewegwijzeringstraject 

• Verzekering  

• Glasvezel  

• Collectieve afvalinzameling 

• Duurzaamheidsinitiatieven 

 

1.3 Overige activiteiten 

 Ook ontplooit Parkmanagement nog een groot aantal “ongoing” activiteiten t.b.v. en in opdracht van de 

BIZ Stichting, zoals:  

• Secretariaatswerkzaamheden 

• Onderhoud CRM-systeem 

• Regelmatig overleg met (lid-)bedrijven;  

• Het onderhouden van contacten met overheden en leveranciers;  

• Het bijhouden van een bestand van gevestigde ondernemingen;  
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• Het verzorgen van bijeenkomsten met de thema’s Arbeidsmarkt, Duurzaamheid, Veiligheid en 

de jaarlijkse netwerkbijeenkomst, de Magical Mystery Tour 

• Het doen van draagvlakmetingen; 

• Het verzorgen van communicatie middels elektronische nieuwsbrieven, website en 

nieuwsbrieven. Vanuit Parkmanagement zal er een communicatieplan in het 1e kwartaal 2021 

worden opgesteld. Ook elk bedrijvenvereniging/BIZ zal een eigen communicatieplan krijgen, 

toegespitst op het eigen terrein. 

• Het bewaken van lopende projecten zoals beveiliging, het uitvoeren van schouwen en het 

beleggen van (KVO-)overleg; 
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Begroting 2021 

Omschrijving Kosten per jaar 

  

  

KVO-B  

• Het bewaken van lopende projecten zoals beveiliging 

• Het uitvoeren van schouwen 

• Beleggen van KVO overleg  

• Verlenging KVO-B certificering 
 

€ 1.500,- 

Parkmanagement/BIZ De Kempen 

• Collectief contract Arbodienst 

• Telefonie contract 

• Collectief energiecontract 

• Coördinatie bewegwijzeringstraject 

• Verzekering 

• Glasvezel 

• Openbare ruimte en veiligheid 

• Collectieve afvalinzameling 

• Organiseren van ledenvergaderingen 

• Het onderhouden van contracten met overheden en leveranciers 

• Het bijhouden van een bestand van gevestigde ondernemingen en het 
in kaart brengen van leegstand 

• Het doen van draagvlakmetingen 

• Het verzorgen van communicatie middels website en nieuwsbrieven 

• Organiseren van themabijeenkomsten ( arbeidsmarkt, veiligheid, 
duurzaamheid, Magical Mystery Tour ) 

 

€ 5.288,- 

Onderhoud (aanvullend op gemeente) 

• O.a. gladheidbestrijding 

• Diverse onderhoud 
 

€ 3.000,- 

Administratie- en perceptiekosten 

• Bankkosten 

• BsGW kosten t.b.v. inning BIZ-gelden ( verplicht ) 

• Kleine algemene uitgaven (administratie, postzegels, brieven e.d.) 

€ 1.212,- 

  

Totale jaarlijkse kosten € 11.000,- 

 


