
● Merum 24%

● Roerdalen 12%

● Roerstreek 14%

● Stadsrand Noord 12%

● Swalmen 14%

● Willem-Alexander 24%

● Veiligheid bedrijventerrein 8,2

● Leegstand bedrijventerrein 7

● Duurzaamheid bedrijventerrein 7,3

● Bereikbaarheid bedrijventerrein 8,9

● Branding bedrijventerrein 6,6

● Inspelen op veranderingen omgevingswet 7

● Inspelen op veranderingen arbeidsmarkt 6,8

● Communicatie BIZ richting ondernemers 7,2

● Samenwerking met Gemeente 7,7

● Samenwerking/netwerk tussen ondernemers 7,6

● Verkeersveiligheid ● Synergie duurzaamheid

● AED ● Camerabeveiliging

● Vervoer per spoor en boot ● Communicatie omwonenden

● Parkeerbeleid ● Rampenplan

● Samenwerking terreinen ● Stagiaires

● Ja 78%

● Nee 14%

● Nog niet actief op bedrijventerrein in 2015 8%

● Ja 84%

● Nee 16%

● Wie mag stemmen in juni 2020? De gebruikers zijn bijdrageplichtig en stemmen in juni 2020. 

● Geen bedrijf maar wel BIZ afdracht? De mogelijkheid bestaat dat u in een bedrijven-verzamelgebouw 

zit, dan zijn de gebruikers bijdrageplichtig 

● Wat als een bedrijf meer dan  50% van de WOZ waarde

    vertegenwoordigd en als enige nee stemt?

Theoretisch op grond van de letterlijke tekst van de Wet BIZ is er 

dan geen sprake van voldoende draagkracht. Echter in de praktijk 

komt dit binnen onze bedrijventerreinen niet voor. 
● Kunnen de individuele BIZ-zen niet opgaan in één BIZ? Dit is zeker mogelijk. In Venlo is één BIZ actief. Echter maakt het 

deze BIZ kwetsbaar indien mogelijk > 50% van de stemmers 

dreigen nee te stemmen tijdens de draagvlakmeting of niet 

voldoet aan de andere voorwaarden. De BIZ heeft dan geen 

bestaansrecht meer. Indien één BIZ op onze bedrijventerreinen 

wegvalt dan hebben de andere vijf  BIZ'en steeds nog 

bestaansrecht. 

Welke vragen of opmerkingen heeft u vanuit de zaal voor ons?

Vragen interactieve presentatie aankomende draagvlakmeting  - 16.01.2020

● Meer dan 80% van de aanwezigen weten min of meer wat een BIZ is

● Bijna iedereen van de aanwezige ondernemers is op de hoogte dat er een BIZ actief is op haar bedrijventerrein

● 95% van de aanwezige ondernemers  is hiervan op de hoogte

Op welk bedrijventerrein bent u als ondernemer gevestigd?

Weet u wat een BIZ is?

Wist u dat op uw bedrijventerrein een BIZ actief is?

Wist u dat ondernemers van uw bedrijventerrein (als vrijwilligers) uw BIZ besturen ?

Hoe belangrijk vindt u het dat meer aandacht wordt besteed aan de volgende thema's : (cijfer 0 tot 10)

Hoe belangrijk vindt u het dat meer aandacht wordt besteed aan onderstaande thema's? (cijfer 0 tot 10)

Wat verdient verder nog aandacht op uw bedrijventerrein? Hieronder een greep uit de reacties.

Heeft u bij de draagvlakmeting in 2015 uw stem uitgebracht?

Wist u dat Parkmanagement Midden-Limburg het platform is tussen uw bedrijventerrein en overheid?


