
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



Wil van Leuven, eigenaar van WiValue Consultancy & Interim, 

is actief als voorzitter van bedrijventerrein Stadsrand-Noord. Hij 

roept iedere ondernemer op om mee te doen met de BIZ. 

“Stadsrand-Noord is een dynamisch bedrijventerrein waar veel klein-

schalige ondernemers zijn gevestigd. De ondernemers zijn wat meer 

op zichzelf en leven echt in het moment. Dat is natuurlijk een goede 

eigenschap, maar kijkend naar de toekomst is het belangrijk dat we 

samen een vuist maken. Het collectief belang als uitgangspunt, dat is 

invulling geven aan de koers van de BIZ. Ondernemers delen vaak 

dezelfde vragen met elkaar, zeker als het over ons bedrijventerrein 

gaat. Naast thema’s als de arbeidsmarkt is de openbare veiligheid 

ook zo’n gemeenschappelijk thema. Ondernemers hechten veel 

waarde aan de periodieke veiligheidsschouwen op ons bedrijventer-

rein. Tijdens elke schouw ontdekken we onvoorziene situaties, zoals 

een defecte omheining of een poort die niet voldoet aan de veilig-

heidseisen, waardoor inbrekers vrij baan hebben. Ook zien we opleg-

gers die voor de nacht hinderlijk zijn achtergelaten. In het voorkomen 

van langdurige leegstand voeren wij een actief beleid en helpen we 

waar het kan.  De adviezen worden steevast goed opgevolgd en de 

reacties zijn zeer positief. Elk jaar weer zie ik verbetering en de onder-

nemers op ons bedrijventerrein varen er wel bij.”

“ Veiligheid raakt ons 
allemaal”

Wil van Leuven, voorzitter bedrijventerreinvereniging Stadsrand-Noord:

Angely Waajen, wethouder gemeente Roermond, ziet de sa-

menwerking van ondernemers in een BIZ als uniek instrument 

om een goed vestigingsklimaat te realiseren. En dát trekt weer 

nieuwe bedrijven en medewerkers aan. 

“Ik zie dat bedrijventerreinen waar ondernemers goed sa-

menwerken aantrekkelijker zijn. Samenwerken is het nieuwe 

concurreren, dat geldt zeker op bedrijventerreinen. Een uitge-

balanceerde samenwerking zorgt namelijk voor een uitstekend 

vestigingsklimaat. Dat is goed voor de ondernemers én goed 

voor ons als gemeente. Op het gebied van bijvoorbeeld vei-

ligheid, groen en mobiliteit zorgt de gemeente dat de basis op 

orde is. Om als bedrijventerrein het verschil te maken, kunnen 

ondernemers daar op allerlei manieren ook écht aan bijdragen. 

Door samen op te trekken is het bijvoorbeeld eenvoudiger en 

goedkoper om de veiligheid te verbeteren. Daarnaast versterkt 

een gezamenlijke stem de belangenbehartiging van onderne-

mers. De samenwerking met de gemeente verloopt soepeler, 

zowel op beleids- als op projectniveau. En dan kan het zomaar 

zijn dat, door het slim combineren van de middelen van de ge-

meente en de BIZ, één plus één drie wordt. Je kunt dus stellen 

dat elke euro die een ondernemer investeert, zich dubbel en 

dwars terugbetaalt. Kortom, ondernemers vergroten zo hun 

slagkracht. Samenwerken gaat echter niet vanzelf. Je moet 

elkaar aandacht blijven geven. De BIZ helpt daarbij.”

“Eén plus één is drie”
Angely Waajen, wethouder Economische Zaken gemeente Roermond: 



Ingrid Brentjes, mede-eigenaar van B Home living, ziet dat de 

bundeling van krachten het draagvlak voor initiatieven op het 

bedrijventerrein kunnen versterken. De BIZ is daar een belangrijke 

schakel in. 

“Ondernemers die elkaar ontmoeten, inspireren, informeren en van 

elkaar leren, daar zie ik zeker potentie in. Actief ondernemerschap 

met oog voor het collectief belang helpt om dingen van de grond te 

krijgen. Daarom is het belangrijk om regelmatig met ondernemers 

op ons bedrijventerrein bij elkaar te komen. Maar het is ook goed 

om de contacten met ondernemers op de omliggende bedrijventer-

reinen te onderhouden. Parkmanagement helpt bij die verbinding. 

Je hebt een actieve groep ondernemers nodig om anderen te 

betrekken. De BIZ moet de ondernemers iets mee kunnen geven. 

De huidige bijeenkomsten en koffie-inloopuurtjes zijn belangrijk, 

maar vooral gebaat bij een goede opkomst. Een interessante 

spreker, een divers programma of een uitnodigende locatie dragen 

hier zeker aan bij. Parkmanagement kan deze bijeenkomsten 

op grootschalige wijze inrichten, zodat de ondernemers van de 

bedrijventerreinen bij elkaar komen. Hoe meer mensen je bereikt, 

hoe interactiever de bijeenkomst wordt. Dan genereer je naar mijn 

mening nog meer draagvlak en dat maakt het samenwerken een 

stuk gemakkelijker.” 

Jack van Boxmeer, directeur van IW Zuid-Oost, zit goed op 

zijn plek. Hij hecht veel waarde aan de bereikbaarheid van het 

bedrijventerrein en een goede doorstroming van het verkeer.

“Ons bedrijventerrein ligt in een prachtige omgeving. Veel 

groen, weinig tot geen zwerfafval en zeker representatief 

voor iedere ondernemer en bezoeker. Vanuit de BIZ Stads-

rand-Noord wordt veel aandacht besteed aan de verkeersvei-

ligheid en de bereikbaarheid, voor mij belangrijke aandachts-

gebieden. IW Zuid-Oost is een opleidingsinstituut. We leiden 

jonge mensen op in de elektrotechniek, installatietechniek en 

koeltechniek. Ook Gilde Opleidingen maakt gebruik van onze 

locatie op de Kerkeveldlaan 4. Met het openbaar vervoer is 

onze locatie goed bereikbaar, de bushalte ligt voor de deur. 

Daar ben ik erg blij mee. Maar veel jongeren bewegen zich in 

het verkeer. Dat kan met name op het kruispunt tot onveilige 

situaties leiden. Om de oversteek veiliger te maken, gebruiken 

we de zijingang (aan de Marathonlaan) van ons gebouw. Het 

contact met de andere ondernemers op dit bedrijventerrein is 

goed. We weten elkaar te vinden en maken gebruik van elkaars 

voorzieningen. Ik vind het een goed initiatief om draagvlak te 

creëren onder ondernemers en zo samen dingen op te pakken.”

“ Een goede opkomst van actieve onder-
nemers zorgt voor meer draagvlak”

“ Verkeersveiligheid en 
bereikbaarheid zijn cruciaal”

Ingrid Brentjes, ondernemer:

Jack van Boxmeer, ondernemer:



Monica Cremers-Hensgens, eigenaar van Auto Hensgens 

Roermond BV, vindt innovatie belangrijk en hecht waarde aan 

een actieve en loyale houding onder ondernemers.  

“Wij willen vernieuwend zijn. Dagelijks spelen we in op nieuwe 

ontwikkelingen en trends. Ook op ons bedrijventerrein zie ik dat 

bij ondernemers terug. Innovatiekracht is een van de mooiste 

eigenschappen van de ondernemer. Ook de locatie is prima, de 

toegangswegen zijn goed bereikbaar en er zijn weinig tot geen 

inbraken. Wij zitten met ons bedrijf op de goede plek. Regel-

matig zoek ik contact met collega-ondernemers. Gewoon om 

een informeel praatje te maken en te netwerken, maar ook om 

gebruik te maken van elkaars diensten. Dat vind ik belangrijk. 

Veel ondernemers zijn druk met zichzelf, zien het belang van 

samenwerking niet altijd. Een actieve en loyale houding helpt 

om tot een goede en zinvolle samenwerking te komen. Zo krijg 

je iets gezamenlijks van de grond en kun je een vuist maken. 

Parkmanagement zou ondernemers meer persoonlijk kunnen 

benaderen, bijvoorbeeld om te inventariseren wat wel en niet 

goed gaat. Ondernemers zijn inventief en kunnen actief aan de 

oplossing bijdragen. Dat maakt onze BIZ zinvol.”

•  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.

“ Een actieve rol draagt bij aan 
een goede samenwerking”

Voordelen BIZ:

Monica Cremers-Hensgens, ondernemer:


