
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 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.”

Sinds een klein jaar is Wouter Lap, directeur Smurfit Kappa Roer-

mond Papier, voorzitter van bedrijventerreinvereniging Willem-Alex-

ander. Hij ziet in het streven naar een circulaire economie en een 

solide hoogwaterbescherming een goede basis voor samenwerking.

“Op ons bedrijventerrein zijn ruim vijftig ondernemers gevestigd. We 

hebben gezamenlijke belangen als het gaat om bereikbaarheid, 

veiligheid en de communicatie met onze directe omgeving. De 

basis moet op orde zijn. Maar onze samenwerking gaat verder. Wij 

willen koploper zijn op het gebied van duurzaamheid en de circulaire 

economie. Zo onderzoekt een werkgroep hoe we kunnen profiteren 

van elkaars reststromen. Het hergebruik van materialen en herbe-

stemming van producten kan leiden tot een besparing op grondstof-

fen. Ook kunnen we gebruikmaken van elkaars overschotten aan 

energie. Daar kan zelfs de aanliggende woonwijk in de toekomst 

van profiteren. Daarnaast is in het havengebied waar we liggen de 

hoogwaterbescherming een belangrijk thema. In samenwerking 

met het waterschap, gemeente en provincie zien we kansen om 

de beoogde en noodzakelijke dijkverhoging aan te pakken en dit te 

combineren met uitbreiding van de havenfaciliteiten. Zo kunnen we 

duurzaam transport vanuit de haven bevorderen en economische 

activiteit verder ontwikkelen. Als we het samen doen, maakt dat onze 

bedrijventerreinvereniging sterker. Daar werk ik graag aan mee.”

“Eén plus één is drie”

“ Samenwerking versterkt ons 
bedrijventerrein”

Angely Waajen, wethouder Economische Zaken gemeente Roermond: 

Wouter Lap, voorzitter bedrijventerreinvereniging Willem-Alexander:



Hein Timmermans, directeur-eigenaar van Timmermans Kantoor 

en Omgeving, merkt dat de ondernemers op het bedrijventer-

rein Willem-Alexander oog hebben voor het milieu. Trends en 

ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid worden juist hier 

toegepast en uitgebreid.

“Veel bedrijven op ons bedrijventerrein zijn sterk gericht op 

duurzaamheid. Zo recyclet Smurfit Kappa Roermond Papier oud 

papier en produceert de SIF Group pijlers waarop windturbines 

worden gebouwd. Ook andere bedrijven sluiten aan op het gebied 

van duurzaamheid. Momenteel promoten we als bedrijventerrein 

duurzaamheid vanuit onze samenwerking in de BIZ en proberen 

we om collega ondernemers te enthousiasmeren om mee te laten 

liften op deze duurzaamheidsgedachte.  Zo wordt duurzaamheid 

de kapstok waarmee we ons bedrijventerrein verder kunnen 

profileren. Daarnaast zijn veiligheid en bereikbaarheid belangrijke 

aandachtspunten. Er is weinig parkeergelegenheid voor vracht-

wagens op ons bedrijventerrein. Daardoor staan deze soms 

gevaarlijk op de weg. Die situaties worden aangepakt. Het is van 

belang dat iedereen zijn ogen en oren openhoudt en gevaarlijke 

situaties meldt, dan kunnen we samen ook echt iets verbeteren. 

Om de veiligheid op ons terrein in de toekomst te vergroten zou 

het een overweging kunnen zijn om de tijdelijk op- en afritten van 

de N280 in tact te laten. Bij calamiteiten kunnen veiligheidsdien-

sten ons bedrijventerrein dan snel bereiken.” 

Danny Quax, bedrijfsleider bij asfaltproductie- en verwerking 

Strabag, omschrijft bedrijventerrein Willem-Alexander als 

een prachtig bedrijventerrein waar veel projecten, zoals het 

verminderen van leegstand, worden gerealiseerd. 

“Netwerken op je bedrijventerrein is belangrijk. Je weet elkaar te 

vinden en krijgt inzicht in de werkzaamheden van collega-onder-

nemers. We hebben immers een gezamenlijk belang. Als BIZ zijn 

we een goede gesprekspartner voor de gemeente en creëren we 

meer draagvlak voor noodzakelijke ontwikkelingen. Het is niet 

voor iedere ondernemer gemakkelijk om aan te haken. Tijd speelt 

vaak een rol, maar in een actief ondernemerschap lijkt het me 

zeker een waardevolle investering. Je krijgt kennis over je eigen 

bedrijventerrein en kunt zo mogelijk iets voor elkaar betekenen. 

Onlangs presenteerde Keyport een aantal initiatieven om de 

leegstand op ons terrein tegen te gaan en hoe jongeren daar een 

rol in kunnen spelen. Zo kunnen we wellicht startups op een heel 

laagdrempelige manier een plek geven. In samenspraak met de 

BIZ, gemeente en OML (Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Lim-

burg) werken we nu een plan uit. Dankzij de BIZ halen we meer 

uit de samenwerking. Voor ons blijft ook de bereikbaarheid een 

aandachtspunt. De reconstructie van de N280 is belangrijk, dat 

blijven wij monitoren in ieders belang!”

“ Duurzaamheid als kapstok om 
ons bedrijventerrein te profileren”

“ Samen de leegstand 
aanpakken, dat werkt!”

Hein Timmermans, ondernemer:

Danny Quax, ondernemer bedrijventerreinvereniging Willem-Alexander:



Willem Bakker, directeur-eigenaar van Kalle en Bakker, spreekt 

met lof over het project ‘Duurzaamheid en Circulariteit’ op be-

drijventerrein Willem-Alexander. Dankzij de samenwerking in de 

BIZ kwam dit project van de grond. 

“Ons bedrijventerrein Willem-Alexander is een dynamisch 

industrieterrein, gelegen aan een groot vaarwater. Twee jaar 

geleden kwamen we tot de ontdekking dat veel bedrijven op 

ons bedrijventerrein zich sterk focussen op duurzaamheid en 

circulariteit. Ieder bedrijf draagt op een geheel eigen manier 

hieraan bij. Zo is het project ‘Duurzaamheid en Circulariteit’ ont-

staan. We mogen spreken van een uniek project, we zijn name-

lijk een van de meest duurzame en circulaire bedrijventerreinen 

van Nederland. Het is mooi dat wij vanuit ons bedrijventerrein 

hierin een voorbeeldfunctie hebben. We pakken zaken snel 

op, waardoor goede kleinere projecten van de grond komen. 

Het gebruik van elkaars reststromen is daar een goed voor-

beeld van. Ook hebben we plannen om samen te investeren in 

waterkrachtenergie en windenergie. Zo verduurzamen we met 

elkaar ons bedrijventerrein. Ondernemers steunen elkaar en 

ontwikkelen samen. De BIZ is daarbij een belangrijke aanjager 

gebleken, dat moeten we behouden. De samenwerking is goed 

en veel ondernemers doen mee. Natuurlijk willen we ook bedrij-

ven enthousiasmeren die nu nog niet aangehaakt zijn. Daar ligt 

een opgave voor de komende BIZ-periode.” 

•  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.

“ De BIZ als aanjager voor 
collectieve verduurzaming”

Voordelen BIZ:

Willem Bakker, ondernemer bedrijventerreinvereniging Willem-Alexander:


