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Alleen samen!
Met de BIZ betaalt iedereen  

mee aan kwaliteit, duurzaamheid  

& veiligheid op het terrein.

De bijdrage bedraagt minimaal  

€ 75,- en maximaal € 850,-  

(gerelateerd aan de WOZ-waarde).  



Parkmanagement Midden-Limburg
Parkmanagement Midden-Limburg wordt door de gezamenlijke BIZ-besturen in Midden-Limburg ingeschakeld. 
Dat heeft vele voordelen:
✔ Eén aanspreekpunt voor overheden
✔ Samen optrekken zorgt voor meer slagkracht en resultaat
✔ Groot & waardevol netwerk
✔ Samenwerking gemeenten, provincie, OML, brandweer & politie

Van 24 augustus tot en met 21 september 2020 vindt de draagvlakmeting voor de BIZ 2021-2025 plaats.

✔  tenminste 50% van de 
ondernemers reageert 

✔  daarvan tenminste 2/3 

vóór stemt

Er is voldoende draagvlak wanneer:

 De voorstemmers vertegenwoordigen een grotere WOZ-waarde dan de tegenstemmers. 

Met een BIZ investeren we samen in de kwaliteit van ons 

bedrijventerrein, behartigen we collectief onze belangen 

en zijn we één aanspreekpunt voor overheden. Bovendien 

biedt de BIZ een groot en waardevol netwerk, ook met 

de andere bedrijventerreinen in de regio. 

De BIZ is dus een instrument van, voor en door 

ondernemers in een afgebakend gebied, in dit geval 

ons eigen bedrijventerrein. Op deze wijze investeren 

álle ondernemers in de kwaliteit van hun eigen 

bedrijfsomgeving. Er zijn dus geen zogenaamde 

‘free riders’. Een onderneming die zich vestigt op ons 

bedrijventerrein is automatisch deelnemer aan de BIZ.

✔ Het stembiljet heeft een uniek nummer;

✔  De uiterlijke ontvangstdatum van de gemeente 

staat op het stembiljet;

✔  Een ingevuld stembiljet kunt u meegeven aan 

de ambassadeur of per post verzenden naar de 

gemeente;

✔  Stembiljet kwijt? Vraag dan uiterlijk 16 september 

een nieuw stembiljet aan bij de gemeente.

Elke stem is keihard nodig!

Goed om te weten: 

Stem vóór  
de BIZ!  
Van, voor en door ondernemers  


