
Stichting BIZ 
Kanaalzone 1 en 2
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Onderstaand worden de projecten/acties over het jaar 2021 beschreven zoals deze zijn voorgenomen door het 
bestuur van Stichting BIZ Kanaalzone 1 en 2 overeenkomstig de ingediende begroting. De investeringen zullen 
zich toespitsen op structurele veranderingen die bijdragen aan het verfraaien, veiliger en aantrekkelijker 
maken van het bedrijventerrein Kanaalzone 1 en 2. 

 

Er zijn een drietal uitgangspunten in ogenschouw genomen:

1. Activiteiten moeten betrekking hebben op de representativiteit en veiligheid van het bedrijventerrein 
en daar waar mogelijk ook van individueel belang 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.

2. De activiteiten zijn aanvullend op het basis onderhoudsniveau van het bedrijventerrein waarvoor de 
gemeente primair verantwoordelijk is.

3. 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 gericht zijn 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. 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 achteruitgaat, 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 (KIWA). Het huidige keurmerk is geldig tot 1 maart 
2021. De voorbereidingen voor verlenging zijn gestart. De winterschouw en de enquête onder alle 
ondernemers zijn al afgerond. Het verlengingstraject ligt op koers.

Het keurmerk ziet erop toe dat alle relevante partijen op een gestructureerde wijze met elkaar samenwerken 
aan veiligheid. De veiligheidscoördinator van Parkmanagement vertegenwoordigt BIZ Kanaalzone in deze 
veiligheidssamenwerking.

In 2021 staan er zoals elk jaar 2 schouwen gepland, een in het voorjaar en een in het najaar. Net als in 2020 zal 
afhankelijk van de coronamaatregelen de schouw mogelijk in aangepaste vorm plaatsvinden.
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Door Parkmanagement wordt leegstand in kaart gebracht en wordt samen met gemeente en marktpartijen 
naar oplossingen gezocht. Op bedrijventerrein Kanaalzone springt de leegstand van 1 groot pand (Roto 
Smeets) in het oog. De totale leegstand is 30% van de totale voorraad, 1 bedrijfspand. 

Camerabeveiliging:

Omdat de toepassing van diverse soorten camera’s op bedrijventerreinen zeer goede resultaten heeft 
opgeleverd en het aantal incidenten en aangiftes tot een minimum zijn teruggebracht hebben we hier vol op 
ingezet. De toepassing van deze systemen heeft inmiddels ook een sterk preventieve werking gekregen.

De gelden die in de begroting zijn voorzien voor beveiliging zijn bedoeld voor:

 Onderhoud en vervangingsinvesteringen bestaande camera’s Kanaalzone 1
 Vastleggen beelden camera’s Kanaalzone 1

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

2. Parkmanagement en haar activiteiten op Kanaalzone

De stichting Parkmanagement heeft als doel om het vestigingsklimaat te verbeteren voor bestaande en 
nieuwe ondernemingen/ Als activiteit heeft ze o.a. hiervoor op het 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. 

Dit zal in 2021 o.a. gebeuren door een nieuwe website met zakelijk LinkedIn waarop de verschillende 
bedrijventerreinen met verenigingen of BIZzen vertegenwoordigd zijn. Ook zal door Parkmanagement een 
overall communicatieplan worden opgesteld met daarbij voor elk industrieterrein een apart hoofdstuk met 
een voor dat bedrijventerrein op maat gemaakt communicatieplan. Daarnaast worden de periodieke 
nieuwsbrieven verzorgd. 

Voor de onderlinge binding tussen de bedrijven op Kanaalzone wordt er jaarlijks een algemene 
ledenvergadering gehouden. Daarnaast organiseert Parkmanagement diverse activiteiten/bijeenkomsten. 
Uiteraard zover de regels rondom corona ruimte hiervoor biedt.

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. 

Ook in 2021 zal de gemeente primair verantwoordelijk blijven voor het basis onderhoudsniveau. Aanvullend 
hierop kan de BIZ-activiteiten ontplooien zoals extra groenronde of de wegen strooien die niet in het 
gemeentelijk strooiplan zitten. 

De Stichting Parkmanagement laat zich voor haar activiteiten ook leiden door informatie en prioriteiten zoals 
die door de ondernemingen worden gesteld. De komen naar voren middels enquêtes, kontakten met 
ondernemers, bestuurs-en ledenvergaderingen. 
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De Stichting PM houdt zich bezig met het initiëren en onderhouden van de volgende activiteiten:

 Beveiliging
 Collectief contract arbodienst
 Collectief zonnepanelen
 Telefoniecontract
 Collectief energiecontract
 Verzekering
 Glasvezel
 Collectieve afvalinzameling
 Activiteiten gericht op duurzaam ondernemen

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 organiseren met (lid)bedrijven 
 Het onderhouden van contacten met overheden en leveranciers
 Het verzorgen van bijeenkomsten met de thema’s: arbeidsmarkt, duurzaamheid, veiligheid en de 

jaarlijkse netwerkbijeenkomst, de Magical Mysterie Tour
 Hert verzorgen van draagvlakmetingen en enquêtes
 De bijdrage aan en het bewaken van lopende projecten zoals het Gemeentelijk Vervoers Plan 

(GGVP)en het Stec rapport (Toekomstbestendige industrieterreinen)
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3.Begroting 2021

Financiële verantwoording 2020

Datum Inkomsten 2019 Bedrag Datum Uitgaven 2019 Bedrag
Gemeente Weert € 27.000,00 Parkmanagement afdracht €   4.375,00

Investeringen in camera 
infrastructuur

€ 15.000,00

Onderhoudskosten 
camera infrastructuur

€   3.000,00

Kosten bijeenkomsten, 
kosten Stichting

€     500,00

Totaal € 27.000,00 Totaal € 22.875,00
Saldo €   4.125,00


