
De derde BIZ-draagvlakmeting op ons bedrijventerrein komt er 

weer aan! Om de vijf jaar moeten wij samen de BIZ weer opnieuw 

bekrachtigen. Dat doen we door onze stem te laten horen. Dankzij 

de BIZ kunnen we samen blijven investeren in de kwaliteit van onze 

bedrijfsomgeving. Uw stem telt!

Weer vijf jaar samen sterk!
van, voor en door ondernemers



“Als gemeente werken we samen met 

ondernemers, in plaats van voor hen. Door 

samen te werken, verbeteren beide partijen 

het ondernemersklimaat. Dat uit zich onder 

andere in een goed vestigingsklimaat en een 

veilig en goed bereikbaar bedrijventerrein. De 

gemeente zorgt ervoor dat de basis op orde 

is binnen thema’s als veiligheid, groenvoor-

ziening en mobiliteit. Om als bedrijventerrein 

écht het verschil te maken, zorgt de BIZ voor 

een verdiepingsslag. Doordat ondernemers 

samen optrekken is het gemakkelijker en 

goedkoper om bijvoorbeeld veiligheid op het 

terrein te verbeteren. Ook versterkt een gezamen-

lijke stem de belangenbehartiging van onderne-

mers bij de gemeente. Doordat de lijnen kort zijn 

tussen gemeente en ondernemers verloopt de 

samenwerking soepel. Dit kan tot gevolg hebben 

dat door het slim combineren van middelen van 

de gemeente en de BIZ, méér voordeel behaald 

wordt. Zowel kwalitatief als financieel. Door sa-

men te werken vergroten ondernemers hun slag-

kracht. De BIZ is hiervoor een krachtig instrument. 

Kortom: de BIZ maakt het makkelijk om samen te 

doen én samen sterker te staan!”

Jan den Teuling, wethouder gemeente Roerdalen is ervan overtuigd dat samenwerking een goed ondernemersklimaat 

versterkt. Niet voor niets luidt het credo in Roerdalen: ‘Samen doen’. Dat geldt zowel voor ondernemers onderling als voor 

de relatie tussen ondernemers en gemeente. 

“Samen doen maakt sterk!”
Jan den Teuling, wethouder Economie gemeente Roerdalen: 

Hubert Neelen, Senior Consultant bij M-tech Nederland, is voor-

zitter van bedrijventerreinvereniging Roerstreek en Roerdalen. 

Op velerlei terrein is voordeel te behalen door een constructieve 

samenwerking. 

“Samenwerken is belangrijk. Zo kunnen we knelpunten oplossen. 

Na het uitbreken van de Corona-crisis hebben we met de LWV een 

enquête uitgezet. De resultaten zijn teruggekoppeld naar de politiek. 

Ook hebben we  ondernemers voorzien van relevante informatie 

over de overheidsmaatregelen. We zijn er voor elkaar. Al meer dan 

tien jaar werken we samen in de BIZ. Zo hebben we de infrastructuur 

sterk verbeterd en zoeken we naar oplossingen voor de parkeerpro-

blematiek. Dankzij het cameranetwerk en de periodieke schouwen 

vinden er weinig diefstallen plaats. We voeren haalbaarheidsstudies 

uit naar mogelijkheden voor wind- en zonne-energie en maken werk 

van het afkoppelen van het hemelwater. De komende jaren is er aan-

dacht voor de arbeidsmarktontwikkelingen, de circulaire economie, 

de branding en een optimaal ruimtegebruik voor de groei van onze 

bedrijven. Ook de toekomstige Omgevingswet, biedt kansen. De wet 

vervangt alle wet- en regelgeving op het gebied van ruimte, infrastruc-

tuur, milieu en water. We delen kennis met de gemeenten. Ik ben trots 

op die samenwerking, we staan er niet alleen voor.” 

“ Samen bereik je meer, 
dat maakt me trots”

Hubert Neelen, voorzitter bedrijventerreinvereniging Roerstreek en Roerdalen:



Charles Füsers, eigenaar van dakbedekkingen Füsers BV, vindt 

goede communicatie op het bedrijventerrein tussen onderne-

mers, gemeente en andere stakeholders erg belangrijk. 

“Communicatie is het sleutelwoord voor korte lijnen en tevreden 

ondernemers. Neem als voorbeeld de maandelijkse koffie-in-

loopuurtjes. We krijgen dan een kijkje in de keuken van ander-

mans bedrijf, verbreden op die manier ons netwerk en delen 

onze gezamenlijke ervaringen op het bedrijventerrein. Deze 

koffie-inloopuurtjes zijn geheel vrijblijvend, maar worden goed 

bezocht. Ik kan niet altijd aanwezig zijn, maar als het even kan 

drink ik graag een kopje koffie mee. We worden op de hoogte 

gehouden van de laatste stand van zaken. Je weet zo wat er 

speelt. Een goede communicatie richting de ondernemer over 

de lopende en toekomstige ontwikkelingen op het bedrijventer-

rein is erg belangrijk. Je weet zo wat wanneer gaat gebeuren 

en waar je als ondernemer rekening mee dient te houden. 

Natuurlijk kan de informatie altijd beter. Als je op de hoogte 

bent, kun je zaken daarop afstemmen. Vanuit de BIZ moet er 

oog zijn en blijven voor de belangen van ons, de ondernemers. 

Alleen al daarom is het elkaar ontmoeten van grote waarde. Ik 

zou zeggen; blijven doen!”

Harald Jacobs, vestigingsdirecteur van CGM Services, ziet in 

de BIZ-samenwerking een goede basis om projecten van de 

grond te krijgen. Het gemeenschappelijke belang is de drijven-

de kracht van de BIZ. 

“Wij zijn gevestigd op een schoon, mooi en rustig bedrijven-

terrein. Weinig lawaai, geen vervuilende industrie en goed 

onderhouden panden. Dankzij de BIZ kunnen we vanuit onze 

gezamenlijkheid ons bedrijventerrein in goede staat houden. 

Ondernemers worden gestimuleerd om zelf hun steentje bij 

te dragen aan het bedrijventerrein. Het is belangrijk dat er 

voldoende voorzieningen aanwezig zijn op een bedrijventerrein. 

Parkmanagement speelt daar als coördinerende organisatie 

goed op in. Zo is onlangs de interesse in de aanleg van glasve-

zel onderzocht. Ondernemers staan hier zeer positief tegen-

over. Parkmanagement neemt ons goed mee in dit soort projec-

ten en is een goede intermediair voor ons naar de onderneming 

die het glasvezelproject gaat uitvoeren. Dankzij de collegialiteit 

en prettige samenwerking tussen ondernemers, gemeente en 

de uitvoerder kan de aanleg van glasvezel nog dit jaar starten. 

Een goed voorbeeld van wat we dankzij samenwerking voor 

elkaar kunnen krijgen. Door de handen in een te slaan krijgen 

we veel meer voor elkaar.”

“ Elkaar ontmoeten en kennen 
verbreed je netwerk”

“ Collegialiteit leidt tot 
resultaten”

Charles Füsers, ondernemer:

Harald Jacobs, ondernemer:



Maurice Hermans, operationeel manager van golfbaan De 

Herkenbosche, ziet Parkmanagement Midden-Limburg als een 

zeer positieve belangenbehartiger. Het overkoepelend belang 

van de ondernemer staat in de schijnwerpers.  

“Wij zijn gevestigd aan de buitenrand van de bedrijventerreinen 

Roerstreek en Roerdalen. Je loopt bij ons zo het bos in. Dit 

maakt de ligging van onze golfbaan voor bezoekers en natuur-

liefhebbers zo uniek en ideaal. Een goede bereikbaarheid vanaf 

de snelweg is voor ons belangrijk. Goede wegen, duidelijke 

bewegwijzering en veiligheid voor de verkeersdeelnemers spe-

len daarbij een rol. Voor de bezoeker moet het bedrijventerrein 

schoon en veilig ogen. Dat nodigt uit voor een herhaalbezoek. 

Dankzij de samenwerking in de BIZ hebben we op dit gebied 

al veel kunnen bereiken. Die samenwerking verloopt perfect. 

Als het nodig is dan weten we elkaar te vinden. Samen bereik 

je meer dan alleen! Je bespaart niet alleen op kosten, maar 

je wint ook tijd. De belangenbehartiging vanuit de BIZ en het 

Parkmanagement, waarin de gezamenlijke bedrijventerreinen 

in Roermond samenwerken, ervaar ik als zeer positief. We 

worden op tijd én goed geïnformeerd over de belangrijke zaken. 

Dat draagt bij aan een goede sfeer en maakt onze locatie extra 

aantrekkelijk.”

•  Iedereen doet mee!;

•  Een collectief dat uw belangen behartigt;

•  Eén aanspreekpunt voor overheden;

•  Een positieve bijdrage aan een goed 
leef- en vestigingsklimaat;

•  Aandacht voor veiligheid  
en bereikbaarheid;

•  Samenwerken aan duurzaamheid;

•  Een groot en waardevol netwerk.

“ Samen bereik je meer dan 
alleen!”

Voordelen BIZ:

Maurice Hermans, Operationeel manager:


