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

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!

Angely Waajen, wethouder Economische Zaken gemeente Roermond:

“Eén plus één is drie”
Angely Waajen, wethouder gemeente Roermond, ziet de sa-

concurreren, dat geldt zeker op bedrijventerreinen. Een uitge-

menwerking van ondernemers in een BIZ als uniek instrument

balanceerde samenwerking zorgt namelijk voor een uitstekend

om een goed vestigingsklimaat te realiseren. En dát trekt weer

vestigingsklimaat. Dat is goed voor de ondernemers én goed

nieuwe bedrijven en medewerkers aan.

voor ons als gemeente. Op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid, groen en mobiliteit zorgt de gemeente dat de basis op

“Ik zie dat bedrijventerreinen waar ondernemers goed sa-

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

menwerken aantrekkelijker zijn. Samenwerken is het nieuwe

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 ondernemers. 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 gemeente 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.”

Erik Poels, voorzitter bedrijventerreinvereniging Swalmen:

“Veilig en verantwoord
ondernemen doe je samen”
Erik Poels, eigenaar-directeur van Merpo Logistics, is voorzitter
van bedrijventerrein Reubenberg-Swalmen. Het onderhouden
van goede contacten met ondernemers en de gemeente ziet hij
als een uitdaging. Korte lijnen helpen om zaken voor elkaar te
krijgen.
“De onderlinge communicatie tussen de gemeente, bestuur en de
ondernemers verloopt goed. Door te weten wat er speelt in de directe
omgeving kunnen we hier samen prima ondernemen. De lijnen zijn
kort, de deuren staan open. Soms speelt drukte een rol en dan focust
iedereen zich meer op z’n eigen onderneming. Dat is heel begrijpelijk.
Dankzij de BIZ kunnen we het parkmanagement inschakelen. Dat

ons bedrijventerrein kunnen verbeteren en bespreken hoe we hier

helpt ons enorm om door te pakken als er iets moet gebeuren. De

veilig en verantwoord kunnen blijven ondernemen. We leren daarbij

sfeer is en blijft altijd goed! De ondernemers zijn trots op ons bedrij-

ook van de andere bedrijventerreinen, daarmee werken we goed sa-

venterrein. Dat zie je terug in de betrokkenheid. Regelmatig steken

men. Zo liften we mee op elkaars kennis en ervaringen. Samengevat:

we samen de handen uit de mouwen. We denken na over hoe we

wij hebben elkaar nodig!”

Charles Noten, ondernemer:

“Elkaar steunen biedt
veel kansen”
Charles Noten, directeur-eigenaar van Jack Martina marmer- en
granietdesign, maakt graag een praatje met collega-ondernemers. De BIZ faciliteert dat onder andere met de maandelijkse
koffie-inloopuurtjes.
“Swalmen is een mooi, kleinschalig industrieterrein waar voornamelijk kleinere bedrijven zijn gevestigd. Ieder stukje grond is
goed bezet. Dat maakt uitbreiding met nieuwe bedrijven moeilijk, maar van leegstand is in ieder geval geen sprake. Dat is
zeer positief. Ik ben erg te spreken over de koffie-inloopuurtjes.
Het varieert van een ochtendontbijt tot een kijkje in de keuken
bij een andere ondernemer. Dit vind ik een goed initiatief. De

elkaars behoeften beter te kennen. Ik vind het belangrijk dat we

koffie-inloopuurtjes worden goed bezocht. Je komt dan regel-

elkaar steunen als ondernemers. Het zou geweldig zijn als we

matig de andere ondernemers op het terrein tegen. Zo breid ik

nog meer gebruik maken van elkaars diensten. Ook zie ik dat

mijn netwerk uit. Ik maak hier en daar een praatje over projec-

we voordeel kunnen behalen door collectief in te kopen. Denk

ten op het terrein of ontwikkelingen in het bedrijf. Dat helpt om

daarbij aan energie en afvalverwerking. Samen staan we sterk.”

Ine van Dijck, ondernemer:

“De BIZ helpt om het bedrijventerrein aantrekkelijk te houden”
Ine van Dijck, mede-eigenaar van John van Dijck installaties,

formatieborden geplaatst voor de chauffeurs. De politie en BOA’s

ziet dat ondernemers op het bedrijventerrein elkaar goed weten

surveilleren regelmatig, maar we moeten elkaar er op blijven

te vinden. Maar er blijven aandachtspunten.

aanspreken. Door samen op te trekken blijft ons bedrijventerrein
aantrekkelijk en beperken we de overlast voor de omwonenden.

“De Reubenberg is een compact bedrijventerrein waar wonen
nog mogelijk is. Het bedrijventerrein grenst aan een woonwijk. De
ondernemers kennen elkaar in het algemeen goed. Een goed en
regelmatig contact helpt om elkaar snel en gemakkelijk te vinden.
Zeker als je gebruik wilt maken van elkaars diensten. Dat kan op
zo’n klein bedrijventerrein heel efficiënt. Zo laten wij onze bestelbussen door een collega op het bedrijventerrein onderhouden.
Diverse bedrijven weten ons te vinden voor het installatiewerk. Je
praat dan ook over onderwerpen waar we allemaal mee te maken
hebben. Zo vind ik de bereikbaarheid van ons bedrijventerrein
heel belangrijk. Vaak staan er vrachtwagens hinderlijk geparkeerd
op plekken die daar niet voor bestemd zijn. We hebben samen in-

Daar helpt de BIZ ons bij. Daar ben ik heel blij mee.”

Mark Hilkens, ondernemer:

“Eigen initiatief tonen
is belangrijk”
Mark Hilkens, directeur van Hilkens Diervoerders, ziet het be-

“Wij zijn gevestigd op een relatief klein bedrijventerrein, de

lang van samenwerking in een BIZ wel zitten. Hij draagt graag

Breden Ars. We liggen midden in een woonwijk, iets verder

zelf een steentje bij. De BIZ is een goede aanjager.

weg van de Reubenberg. Dat maakt dat je rekening moet
houden met elkaar. Het maakt ons collectief belang niet minder
relevant. Onderling contact met de andere ondernemers in
Swalmen en de gemeente is erg belangrijk. Zo weet je wat er
speelt. Dat helpt om verder te komen. Dankzij de BIZ komen
gezamenlijke projecten van de grond die anders niet opgepakt
worden. We worden gehoord en dat waardeer ik enorm. Ik vind
het belangrijk om zelf mijn steentje bij te dragen. Zo houd ik
mijn terrein schoon door zelf de bezem er door heen te halen
en afval te scheiden. Ook zit ik in een oriëntatiefase over het
plaatsen van zonnepanelen. Eigen initiatief tonen houdt ons
scherp. Het is mooi om te zien dat anderen dat ook uitdragen.
Dit zie je in alles terug op ons schoon, veilig en goed bereikbaar
bedrijventerrein.”

Voordelen BIZ:
•	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.

