
 
 
VACATURE VOORZITTER (V/M) 
PARKMANAGEMENT MIDDEN-LIMBURG, ROERMOND 
 
Politiek bevlogen, ondernemende persoonlijkheid met ambitie ! 

 

Voor deze mooie positie zijn we op zoek naar een ondernemende en politiek bevlogen persoon, met 
uitgebreide ervaring binnen ondernemerschap en bij voorkeur ook met de meer diplomatieke 
benaderingswijze binnen de (lokale) overheid.  
Onze nieuwe voorzitter voelt zich betrokken bij onze mooie stad en gemeente Roermond, gemeente 
Roerdalen en diens ondernemers. 
Onze voorkeur gaat uit naar een (oud-)ondernemer, commercieel ingesteld, onafhankelijk en integer, geen 
zakelijke relatie met onze BIZ-besturen / bedrijven / gemeente Roermond of Roerdalen, doortastend, 
ambitieus en met voldoende vrije tijd, zowel overdag als in de avonduren.  
 
Als voorzitter werkt u nauw samen met onze BIZ-besturen (AB en DB) en wordt u ondersteund door 
Parkmanagement in de vorm van een parkmanager als ook secretariële ondersteuning.   
Als bestuur bieden wij u veel werkplezier, grote betrokkenheid bij de ontwikkelingen in en rondom 
Roermond en Roerdalen.  
 
Parkmanagement Midden-Limburg is een stichting opgericht in 2006 als vereniging van en voor alle 
bedrijven op de Roerstreek, Roerdalen, Willem-Alexander, Merum, Swalmen en Stadsrand Noord.  
Bedrijventerreinen in en rondom Roermond die kennis en ervaring bundelen zodat gezamenlijke 
doelstellingen bereikt worden op het gebied van de thema’s Arbeidsmarkt, Bereikbaarheid, Veiligheid, 
Duurzaamheid en Innovatie. Stichting Parkmanagement is verantwoordelijk voor de uitvoering van 
meerjarige BIZ-programma’s (2021-2025) van deze terreinen, waarin deze thema’s en bijbehorende 
doelstellingen beschreven staan. Deze programma’s zijn opgesteld door de BIZ-besturen, allemaal 
ondernemers op de terreinen. BIZ staat voor Bedrijven Investerings Zone.  
 
Sinds de oprichting van Parkmanagement Midden-Limburg is een compacte, professionele organisatie 
ontstaan die middels collectieve en innovatieve projecten zorgt voor de verbinding tussen de circa 550 
bedrijven die op het terrein actief zijn. 
Naast het uitvoeren van projecten op bovengenoemde thema’s zijn lobbyactiviteiten, communicatie met 
de omgeving en facilitaire ondersteuning aan de voorzitter, BIZ-besturen en ondernemers belangrijke taken 
van Parkmanagement. Dankzij intensieve contacten met overheid, politie en brandweer, onderwijs en 
andere belanghebbenden worden de belangen van deze ondernemers goed behartigd zodat een optimaal 
werkgevers- en ondernemersklimaat wordt gerealiseerd.
 
Procedure 

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag uiterlijk 29 maart tegemoet via het 
emailadres wil.van.leuven@icloud.com Meer informatie over Parkmanagement Midden-Limburg vindt u op 
www.parkmanagementmiddenlimburg.nl 
Onze sollicitatie-commissie bestaat uit drie voorzitters van de BIZ-besturen 

De gespreksrondes zullen naar verwachting plaatsvinden in week 14/15. 

Contactpersoon Wil van Leuven 

Voor meer informatie over deze functie tel: 06-51201404 
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