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1. JAAR IN VOGELVLUCHT

In het kalenderjaar 2021 waren er vier hoofdzaken die voor de verdere ontwikkelingen 
bij Stichting Parkmanagement Weert voor dat jaar bepalend zijn geweest.

1. COVID-19
Het grootste deel van 2021 waren er 
strenge coronamaatregelen, waardoor een 
aantal activiteiten niet kon doorgaan. In de 
zomerperiode is er een versoepeling van 
de maatregelen geweest en was het weer 
mogelijk om in beperkte mate fysiek met 
groepjes bij elkaar te komen c.q. te verga-
deren.

Wat deze coronacrisis tot gevolg heeft gehad 
in de ontwikkelingen van de doelstellingen 
van Parkmanagement zal later in dit verslag 
worden uitgelegd.

2. Ontwikkeling nieuwe website
In het eerste kwartaal van 2021 is samen 
met een externe partij een geheel nieuwe 
website voor Parkmanagement Weert 
ontwikkeld. Deze website speelt een grote rol 
in het communicatieplan dat door Parkma-
nagement is opgesteld. De bereikbaarheid 
tot de bedrijven in Weert is daarmee sterk 
verbeterd.

3. Nieuw CRM systeem - TRIBE
De overstap naar een nieuw CRM-systeem 
heeft in het vierde kwartaal 2021 plaats 
gevonden. Het invoeren van gegevens 
en het eigen maken van dit nieuwe CRM- 
systeem heeft voor de medewerkers nogal 
wat tijd in beslag genomen.

Het nieuwe systeem levert wel veel voor-
delen op. Transparantie, overzichtelijkheid, 
gebruiksvriendelijkheid en de altijd online 
toegankelijkheid zijn de grootste vooruit-
gangen ten opzichte van het oude systeem.

4. Nieuw team Parkmanagement
In april 2021 is het contract met de toenma-
lige Parkmanager niet verlengd en werd de 
medewerkster communicatie gepromoveerd 
tot Parkmanager. Hierdoor ontstond er weer 
een vacature voor haar eerdere functie. 
Buiten deze vacature waren er nog twee 
andere functies vacant.

Met name in het tweede kwartaal 2021 is 
veel energie gestoken in het invullen van 
de openstaande vacatures. Rond de zomer-
periode waren twee van de drie vacatures 
ingevuld (medewerker communicatie en 
medewerkster arbeidsmarkt werden aange-
steld) en was het team bijna compleet. 
Momenteel is er nog één vacature voor de 
functie van medewerker duurzaamheid.

Vooral na de zomervakantie is er binnen het 
team met man en macht gewerkt aan het 
realiseren van doelstellingen en zijn er ook 
mooie resultaten geboekt.

04



Natasja Geelen
Parkmanager

André Kalders
Administratief
medewerker

Giel Schreven
Specialist
veiligheid

Judith Brouns
Specialist
arbeidsmarkt

Sander Bus
Specialist
communicatie

? Vacature
Specialist
duurzaamheid

05



06

2. DOELSTELLINGEN

Aan de basis van deze jaarverantwoording liggen twee documenten als uitgangspunt, 
te weten het businessplan van Stichting Parkmanagement Weert en het jaarplan 2021.

De doelstellingen van de Stichting Parkmanagement Weert hebben betrekking op de 
volgende categorieën werkzaamheden.

Core business
Stichting Parkmanagement Weert 
ondersteunt in haar dagelijks werk de 
ondernemingen op de bedrijventerreinen 
door activiteiten te ontplooien gericht op het 
behoud en de verbetering van de kwaliteit 
van de bedrijventerreinen. Hierin werkt zij 
nauw samen met de gemeente.

Ontwikkeling initiatieven
Initiatieven ontwikkelen waar synergie-
voordelen kunnen worden behaald bij 
leveranciers en dienstverleners en waarmee 
ondernemers kunnen worden ontzorgd. 
Hierin werkt Parkmanagement nauw samen 
met (commerciële) aanbieders van diensten 
en producten.

Informeren
Informeren over thema’s en ontwikkelingen 
die voor ondernemers belangrijk zijn en die 
hen beter laten ondernemen. In het bijzonder 
gaat het hier om arbeidsmarkt en duurzaam-
heid. Hierin werkt Parkmanagement nauw 
samen met overheden en bedrijfsleven.

Vergroten aantal deelnemers, 
draagvlak en participatiegraad
De Stichting Parkmanagement streeft naar 
het maximum aantal leden (i.c. alle onder-
nemingen op de bedrijventerreinen), ter 
vergroting van de kritische massa en om 
voor de ondernemers en de overheid nog 
meer van toegevoegde waarde te zijn. De 
participatiegraad per 2021 is, op basis van 
grotendeels vrijwillige deelname, circa 65%.



foto: Unsplash
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In 2019 werden twee BIZ-Stichtingen 
(Kanaalzone en de Kempen) opgericht en 
die zijn ook vanaf dat moment functionerend.
In 2020 is besloten ook voor Weerter Boule-
vard een BIZ-traject op te starten. Helaas is 
het niet gelukt voldoende positieve respons te 
krijgen op de stemformulieren (ondanks het 
feit dat er een prima proefdraagvlakmeting 
aan vooraf was gegaan). Bestuur Weerter 
Boulevard heeft samen met de Gemeente 
Weert een grondige analyse gemaakt van de 
oorzaken van mislukken. Samen met team 
Parkmanagement beraadt Weerter Boule-
vard zich nu op de vervolgstappen, waarbij 
een nieuwe poging om tot een BIZ te komen 
niet wordt uitgesloten.

Realisatie BIZ’en
Inmiddels is wel duidelijk geworden dat 
de kosten voor het realiseren van een BIZ 
dusdanig hoog zijn, dat dit een onover-
komelijke drempel is voor de kleinere 
bedrijvenverenigingen. De perceptiekosten 
die BSGW in rekening brengt, zijn verhoogd 
van € 3.500,00 naar € 8.000,00. 

Als gevolg hiervan is het feitelijk alleen 
voor Weerter Boulevard en Kampershoek/
Leuken-Noord nog realistisch om naar een 
BIZ te streven. Bij de laatste meting voor 
BIZ BcLK bleek er nog onvoldoende draag-
vlak. Parkmanagement Weert blijft voor de 
genoemde terreinen in de toekomst wel 
streven naar een BIZ en voor de bedrijven-
verenigingen naar vergroting van het aantal 
leden.

In 2021 is het aantal aangesloten leden bij 
Parkmanagement met ca. 20 leden toege-
nomen, ondanks dat er ook een aantal leden 
(ca. 10) zijn af gevallen door o.a. verhuizing 
naar andere steden, faillissementen of 
opheffing.

Profilering
De Stichting Parkmanagement zorgt ter 
vergroting van draagvlak en slagkracht dat 
zij zich profileert naar haar stakeholders. Dit 
zijn de aangesloten leden, de Gemeente 
Weert, potentiële nieuwvestigers en organi-
satie/bedrijven die kunnen bijdragen aan het 
vestigingsklimaat en het faciliteren van het 
ondernemerschap.
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Parkmanagement heeft zich in 2021 beziggehouden met activiteiten die gericht zijn op:

• Het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de bedrijventerreinen
• Het behalen van synergievoordelen voor en ontzorgen van ondernemers
• Het stimuleren en verbeteren van de arbeidsmarkt
• Het stimuleren van duurzaamheid en verduurzaming ondernemers 

Parkmanagement houdt kantoor in het bedrijvenverzamelgebouw House of BIZZ op 
Leuken-Noord. Het team van Parkmanagement voert van hieruit haar werkzaamheden uit. 
Ondernemers en partners zijn welkom om ook zonder afspraak binnen te lopen. Hier wordt 
door ondernemers dan ook steeds meer gebruik van gemaakt.

3. ACTIVITEITENPLAN



foto: Wulms Vastgoed
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De stichting heeft zich in 2021 passend binnen de mogelijkheden van kaders omtrent 
het coronavirus adaptief gebezigd met de volgende activiteiten.
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Professionalisering werkorganisatie
Diverse werkzaamheden zijn verder  
doorgezet:
• Beheer op orde: werkinstructies uitge-

schreven en verdere digitalisering 
doorgevoerd.

• Bouw nieuwe website en zakelijk 
LinkedIn is in het eerste kwartaal van 
2021 afgerond. Momenteel nog bezig 
met de ontwikkeling van een vraag- en 
aanbod pagina op de website. In dit kader 
zijn er o.a. al afspraken gemaakt met 
makelaars en vastgoed eigenaren om 
hun vastgoed aanbod op de bedrijven-
terreinen aan te bieden via de website 
van Parkmanagement met een link naar 
de eigen website.

• Communicatieplan is verder uitgewerkt 
en is inmiddels operationeel. Nieuws-
brieven worden minimaal 4x per jaar 
opgesteld en verstuurd. Daarnaast 
worden belangrijke zaken ook kenbaar 
gemaakt op de website. Spoedeisende 
zaken worden middels een nieuwsflits 
kenbaar gemaakt bij de leden.

• In april 2021 is afscheid genomen van 
de toenmalige Parkmanager en is een 
nieuwe Parkmanager in dienst gekomen.

• Nieuwe communicatiemedewerker en 
arbeidsmarktmedewerker zijn in tweede 
kwartaal 2021 gestart.

• Op dit moment is nog een functie niet 
ingevuld, zijnde de duurzaamheidsme-
dewerker.

Projectdeelname
• Deelname aan regiegroep en werkgroep 

Arbeidsmarktagenda
• Deelname aan projectgroep Mobiliteits-

visie (GGVP)
• Deelname aan projectgroep Toekomst-

bestendige bedrijventerreinen Weert. 
Rapport is, na een schouw in februari 
2020, opgeleverd.

 Het was de bedoeling dat in 2020 en 
2021 het rapport d.m.v. een presentatie 
het bestuur per bedrijventerrein werd 
meegenomen. Ook presentaties bij een 
Algemene Ledenvergadering stonden 
op de agenda. Door Corona zijn niet 
alle ledenvergaderingen doorgegaan, 
waardoor deze presentaties ook niet 
zijn doorgegaan. Slechts bij 2 algemene 
ledenvergaderingen heeft de presentatie 
tot nog toe plaatsgevonden.

• Er hebben in 2021 meerdere 
gesprekken plaatsgevonden met 
Meet The Youngsters. Op gebied van 
arbeidsmarkt zullen met deze partij 
enkele projecten worden opgepakt. 
De ondernemersbijeenkomst t.a.v. 
het eerste gezamenlijke project stond 
gepland in december 2021. I.v.m. de 
verscherping van de coronamaatregelen 
is de geplande ondernemersbijeenkomst 
omtrent dit project nog niet doorgegaan. 

• Ook met Keyport zijn plannen gemaakt 
om enkele projecten samen te gaan 
uitvoeren. De in dit kader geplande 
ondernemersbijeenkomst is vanwege 
Corona uitgesteld. Hopelijk kan deze wel 
in 2022 doorgang vinden.

• Samenwerking Parkmanagement en 
City Marketing staat al in de steigers en 
zal verder uitgewerkt worden.

4. WERKZAAMHEDEN
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Overlegstructuur
• Kwartaaloverleg met de wethouder(por-

tefeuillehouder) middels vaste agenda 
om voortgang te bespreken.

•  6x per jaar economisch zaken overleg 
met brede vertegenwoordiging vanuit de 
gemeente.

•  Periodiek overleg m.b.t. meldingen 
openbare ruimte gemeente en Parkma-
nagement.

•  Periodiek overleg over duurzaamheid.
•  Periodiek overleg regiegroep en werk-

groep arbeidsmarktagenda.
•  Vanuit de gemeente is er ook verte-

genwoordiging bij het algemene 
bestuursoverleg Parkmanagement.

•  Parkmanagement is steeds betrokken bij 
de bestuursvergaderingen en ALV van de 
respectievelijke bedrijvenverenigingen of 
BIZ’en.

•  De bedrijvenverenigingen of BIZ’en 
hebben minimaal 4 en maximaal 8 
bestuursvergaderingen per jaar en 1 of 2 
ALV’en.

•  De KVO werkgroep heeft 4 overleggen 
per jaar en daarnaast nog 2 schouwen (1 
zomerschouw en 1 winterschouw).

•  Maandelijks teamoverleg werkorgani-
satie Parkmanagement.

Netwerkbijeenkomsten
• Gangbaar worden er per jaar 4 thema/

netwerkbijeenkomsten gehouden. Die 
hebben, op 1 na, geen doorgang kunnen 
vinden als gevolg van de corona maat-
regelen.

•  Niet doorgegaan in 2021, maar staan 
wel weer op de planning voor 2022:
• Arbeidsmarktbijeenkomsten met 

Meet The Youngsters en Keyport
•  Magical Mysterie Tour
•  Duurzaamheidsbijeenkomst
•  Bijeenkomst(en) o.g.v. innovatie
•  Veiligheidsbijeenkomst samen met 

RIEC (ondermijnende criminaliteit)

Ontwikkeling BIZ-trajecten
•  In 2020 heeft het BIZ-traject Weerter 

Boulevard gelopen. Na een succesvolle 
proefmeting is in oktober-november de 
officiële meting geweest. De officiële 
meting is teleurstellend verlopen. Van de 
90 verzonden stembiljetten kwamen er 
slechts 39 retour. Onvoldoende voor een 
officiële stemming. In 2021 heeft Park-
management, samen met bestuur van 
Weerter Boulevard en afgevaardigden 
van de Gemeente geëvalueerd  waar het 
fout is gegaan. Op moment van schrijven 
beraadt het bestuur zich om eventueel 
nog een nieuwe poging te doen een BIZ 
op te richten.

•  De perceptiekosten van BSGW voor het 
oprichten van een BIZ zijn inmiddels 
verhoogd van € 3.500,00 naar € 8.000,00 
waardoor het voor de kleinere bedrijven-
terreinen financieel niet aantrekkelijk is 
om een BIZ te gaan oprichten.

• De bedrijven die nu zijn aangesloten bij 
een bedrijvenvereniging zijn niet bereid 
om een hogere bijdrage te gaan betalen. 
In dat geval wegen de inkomsten niet op 
tegen de hoge kosten.

Diverse activiteiten en communicatie
• Ledenwerving.
• Draagvlakmetingen i.v.m. camerabeveili-

ging op bedrijventerreinen Leuken-Noord 
en Weerter Boulevard.

• Informeren van de ondernemers door 
nieuwsbrieven.

• Nieuwsitems op website plaatsen.
• Up-to-date houden van de bedrijven-da-

tabase in het nieuwe CRM-systeem.
• Vraagbaak voor allerhande vragen van 

ondernemers.
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Keurmerk Veilig Ondernemen: op 11 
maart 2021 heeft de audit door KIWA 
plaatsgevonden. I.v.m. de strenge 
Coronamaatregelen heeft de audit 
digitaal plaatsgevonden, waarbij 
alle leden van de KVO Werkgroep 
hebben deelgenomen. Audit is heel 
positief verlopen. Er is weer een 
nieuw certificaat verstrekt voor de 
periode van 1 maart 2021 tot 1 maart 
2024.

Camerabeveiliging: Voor 
bedrijventerrein Kampershoek 
1.0 is in 2021 een gehele update 
geweest. De overeenkomst van 
de beveiliging met Securitas is 
per 1 april 2021 beëindigd en 
er is een nieuwe overeenkomst 
gesloten met AVerion Security 
uit Weert. Zij doen het gehele 
beheer van de camerasystemen 
en slagbomen en ook het beheer 
van de camerabeelden. De controle 
routes op het bedrijventerrein worden 
verzorgd door SSG Security.

Op bedrijventerrein BIZ Kanaalzone 
I zijn nieuwe camera’s geplaatst. 
Ook zij hebben het contract met 
Securitas opgezegd en zijn in zee 
gegaan met DIT is Beveiligen B.V.. 
De camerabeelden komen binnen 
op de server bij Limagrain in Weert. 
Controle rondes worden gedaan door 
DIT is Beveiligen.

In het 4e kwartaal 2021 is 
bedrijvenvereniging BCLK samen 
met Parkmanagement gestart 
met een plan uit te werken voor 
camerabeveiliging op bedrijventerrein 
Leuken-Noord.

In december 2021 is 
bedrijvenvereniging Weerter 
Boulevard samen met 
Parkmanagement gaan 
inventariseren of ook daar 
camerabeveiliging haalbaar is.

Medio 2021 zijn er enkele 
bijeenkomsten georganiseerd voor 
de beveiliging van Kampershoek 2.0 
met betrokken partijen (Gemeente, 
Parkmanagement en een drietal 
bedrijven die zich daar gaan 
vestigen).

VEILIGHEID

Op 23-8-2021 heeft een grote 
oefening met speurhonden op 
bedrijventerrein Kampershoek 
plaatsgevonden. Hieraan hebben 
speurhonden uit Nederland, Duitsland 
en Oostenrijk deelgenomen.
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Uitreiking Keurmerk Veilig Ondernemen (foto: Weert de Gekste)

Leegstandcontroles worden gedaan 
tijdens de extra schouwingen die door 
Parkmanagement 2x per jaar op alle 
bedrijventerreinen worden gedaan. 
Leegstand wordt gerapporteerd in de 
verslagen die worden gemaakt na 
een schouw.

In het KVO overleg van de 
Werkgroep op 15 september 
2021 is een presentatie 
verzorgd door het RIEC inzake 
ondermijnende criminaliteit. 
Zodra de coronamaatregelen het 
toelaten is afgesproken dat er een 
ondernemersbijeenkomst wordt 
georganiseerd waar het RIEC ook 
deze presentatie zal geven.

Truckparking: De knelpunten voor 
het parkeren van vrachtwagens op 
de Graafschap Hornelaan en op 
bedrijventerrein de Kempen zijn in 
2021 opgelost. Op de Graafschap 
Hornelaan is een ruimte gecreëerd 
waar 5 vrachtauto’s kunnen
parkeren.

In 2020 heeft een Parkeeronderzoek 
Roermondseweg gelopen. 
Resultaat van dit onderzoek was 
de komst van een parkeerverbod 
voor de Roermondseweg. Door dit 
parkeerverbod liepen een aantal 
ondernemers tegen problemen aan. 
Begin 2021 heeft Parkmanagement 
samen met de gemeente overleg 
gehad met de getroffen ondernemers 
en is men tot een bevredigende 
oplossing gekomen.
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Op het gebied van arbeidsmarkt 
zijn er in het Businessplan doelen 
gesteld. Er is een ‘specialist 
arbeidsmarkt’ aan het team 
parkmanagement toegevoegd. 
Samen met partners (MTY, Keyport, 
Gemeente Weert) zal er aansluiting 
worden gezocht bij bestaande 
initiatieven en projecten alsook het 
ontwikkelen van nieuwe initiatieven 
conform behoefte van ondernemers.

ARBEIDSMARKT

Samen met de beleidsadviseur 
arbeidsmarkt is de organisatie van 
de arbeidsmarktbijeenkomst op 12 
februari 2020 vorm gegeven en 
georganiseerd. De planning was om 
hier in 2021 weer een vervolg op te 
geven, maar ook dat is even weer 
uitgesteld.

Om de samenwerking nog beter 
te laten verlopen werkte in 2019 
de beleidsadviseur arbeidsmarkt 
één dagdeel per week op kantoor 
Parkmanagement (sedert de 
coronatijd niet meer).

Sedert het derde kwartaal 
van 2021 zit de nieuwe 
Arbeidsmarktmedewerker van 
Parkmanagement in de werkgroep 
Regionale Arbeidsmarkt.

DUURZAAMHEID

Op het gebied van duurzaamheid 
zijn er in het Businessplan doelen 
gesteld. Parkmanagement heeft 
aansluiting gezocht bij bestaande 
initiatieven en projecten. Samen 
met de duurzaamheid coördinator 
Gemeente Weert wordt gewerkt 
aan het ontwikkelen van nieuwe 
initiatieven en samenwerkingen om 
de verduurzaming bij ondernemers te 
stimuleren en te ontzorgen.

In verband met corona is er gezocht 
naar andere oplossingen: op het 
gebied van duurzaamheid hebben 
we enkele partijen individueel 
benaderd die diensten op dat 
gebied aanbieden. Met twee partijen 
zijn de onderhandelingen zo ver 
gevorderd dat daar binnenkort 
samenwerkingsovereenkomsten mee 
worden gesloten.

Naast het aanbieden van 
duurzame collectieven (energie, 
zonnepanelen en Ledverlichting) 
wordt er gangbaar een jaarlijkse 
duurzaamheidsbijeenkomst 
georganiseerd. Vanwege corona 
heeft deze niet plaats gevonden. 

Het voornemen is om onder 
de aangesloten leden van 
Parkmanagement klankbordsessies 
te organiseren om te achterhalen 
waar de behoeftes van de 
ondernemers ligging op het gebied 
van verduurzaming.
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Er is voor ondernemers een divers 
aanbod in aanbiedingen voor 
energie, telefonie, verzekeringen, 
bewegwijzering en zonnepanelen.

COLLECTIEVEN

Eind 2020 liepen er al 
onderhandelingen met partijen om tot 
nieuwe collectieven te komen.
Inmiddels zijn daar een aantal 
samenwerkingsovereenkomsten uit 
voortgevloeid.

Elk jaar worden de 
mantelovereenkomsten bekeken en 
waar nodig is herzien. Het uitbreiden 
van het aanbod is een continue 
aandachtspunt.

Momenteel lopen er nog 
onderhandelingen met:
• 2 partijen die glasvezel aanbieden
• 3 partijen die ledverlichting 

aanbieden
• 2 partijen die duurzaamheidsscans 

maken en oplossingen aanbieden
• 1 partij die energie inkoop regelt.
• 2 partijen die groenonderhoud 

aanbieden
• 1 partij die gevelreiniging en 

glasbewassing aanbieden

SAMENWERKINGEN 2021



5. FINANCIEEL OVERZICHT
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DEBET

31-12-2021

Materiele vaste activa  € 5.219 

Kort lopende vorderingen € 10.812 

Liquide middelen € 55.296 

Overige vorderingen € 9.446 

€ 80.773 

CREDIT

31-12-2021

 Eigen Vermogen € 39.424 

 Voorzieningen * € 30.400

  - Personeel 10.000 

  - Veiligheid 2022 12.000 

  - Realisatie BIZ Weerter Boulevard 8.400 

 Overige schulden € 10.949

€ 80.773 

*Toelichting voorzieningen:
Naast de reeds bestaande voorziening voor personeel , zijn in de balans per eind 2021 
een tweetal voorzieningen opgevoerd. De eerste ten behoeve van in 2022 uit te voeren 
eenmalige projecten camerabeveiliging Leuken Noord en Weerter Boulevard waarvoor 
Parkmanagement Weert extra mankracht gaat inzetten. Een tweede ten behoeve van het 
realiseren van een BIZ bij de Weerter Boulevard , waarbij Parkmanagement Weert aanzien-
lijke personele ondersteuning zal leveren.

BALANS 31-12-2021
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OPBRENGSTEN

Contributies  € 26.245

Subsidies € 106.420 

Overige opbrengsten €  5.230 

Totaal € 137.895 

KOSTEN

Personeel € 141.797 

Huisvesting € 7.962 

Kantoorkosten € 11.220 

Overige bedrijfskosten € 4.645 

Activiteiten € -   

Afschrijvingen € 1.757 

Totaal € 167.381 

Resultaat boekjaar € - 29.486 

Het resultaat is in mindering gebracht 
op de Algemene Reserve.

WINST- & VERLIESREKENING 2021




