
Bedrijveninvesteringszone Someren

Samen naar een aantrekkelijk centrumgebied!
Een economisch vitaal centrum vraagt om structurele samenwerking. Hiervoor willen we een bedrijveninvesteringszone 
(BIZ) in het centrum van Someren oprichten. Met deze flyer maken we duidelijk wat we willen doen, wat het u kost en wat 
het u oplevert. Voor alle duidelijkheid, dit initiatief is geen OVS initiatief. 

Wat willen we bereiken?
Het doel van de BIZ is economische versterking van het centrum van Someren. We willen meer bezoekers naar het 
centrum trekken, die vaker terugkomen en meer besteden. We werken daarvoor aan:
• Meer beleving en sfeer in het centrum via groen, sfeerverlichting, bloembakken met per seizoen wisselende 

invulling, banieren, vlaggen, bankjes en een geluidsinstallatie. Ca. € 10.000
• Marketing en promotie om de bezoeker te verleiden en te binden via een (uit te breiden) jaarlijks 

activiteitenprogramma, een bij de identiteit van Someren passende promotie, consumentenacties en een nieuwsbrief 
voor onze klanten. Ca. € 12.000

• Een gastvrij centrum met aantrekkelijke en herkenbare entrees bij de toegangen tot het centrum, goede 
parkeervoorzieningen en bereikbaarheid, oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s, gratis wifi. In overleg met 
gemeente.  

• Professionele samenwerking waarbij we met ondersteuning van een centrummanager (een spin in het web van 
activiteiten, aanstelling voor een dag per week) een stevigere gesprekspartner voor de gemeente zijn (over parkeren, 
bereikbaarheid, het centrumplan), netwerkbijeenkomsten en een (digitale) nieuwsbrief om u als ondernemer goed te 
informeren. Ca. € 10.000

• Regelmatig consumentenonderzoek (om inzicht te krijgen in  bezoekreden, bezoekgedrag, bestedingen, 
waardering, druktebeeld): ca. € 3.000

De investeringen vanuit de BIZ komen niet in plaats van de investeringen vanuit de gemeente, maar zijn extra 
investeringen om de kwaliteit van ons centrum nog beter te maken.
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Hoe werkt het?
Om al deze acties te kunnen betalen wordt een bedrijveninvesteringszone voor het centrumgebied gerealiseerd. Daar-
mee kunnen alle ondernemers die binnen dit gebied zijn gevestigd, samen de komende vijf jaar een vuist maken om het 
centrum van Someren op de kaart te zetten!

Wat kost het?
Élke ondernemer in het winkelgebied draagt 
als gebruiker van zijn of haar pand via een 
vaste BIZ-bijdrage een eigen steentje hieraan
bij. Deze bijdrage draagt €150 tot € 700,- per 
jaar, afhankelijk van de grootte van het pand,  
en wordt door de gemeente geïnd. De geïnde 
BIZ-bijdrage wordt vervolgens één op één als 
subsidie aan de BIZ overgemaakt. Het is én 
blijft dus geld van én voor ondernemers!

Wat doet de gemeente?
De gemeente Someren is enthousiast, staat achter dit initiatief van de Ondernemersvereniging Someren en steunt de BIZ 
voor het centrum van Someren, zowel financieel als bij het organiseren van activiteiten en evenementen. Hierover zijn 
met de gemeente goede afspraken gemaakt. Ook de gemeente betaalt dus mee aan het aantrekkelijker maken van het 
centrum!

Hoe doe ik mee?
In september as. is er een uitgebreide informatieavond. Het activiteitenprogramma wordt besproken en de voordelen van 
een BIZ voor ondernemers worden toegelicht. Wij presenteren die avond een concept BIZ plan met alle acties en kosten 
inzichtelijk gemaakt. Het is uw plan, dus er is gelegenheid om zaken toe te voegen of te schrappen. Begin 2021 ontvangt u 
een stembiljet zodat u uw stem kunt uitbrengen. De BIZ wordt opgericht wanneer een meerderheid van de ondernemers 
vóór stemt.

Uw stem is nodig
Om tot de invoering van de BIZ te komen, is uw stem nodig. Door vóór de invoering van de BIZ te stemmen, betaalt ieder-
een hieraan mee en maakt u de BIZ mogelijk! Daarmee kunnen de acties van de BIZ worden uitgevoerd, wordt het cen-
trumgebied aantrekkelijker en kunnen meer bezoekers naar het centrum van Someren worden getrokken! Stem daarom 
vóór de invoering van de BIZ!

En als ik tegen stem?
Als er teveel ondernemers tegen stemmen of niet gaan stemmen, zal de BIZ er niet komen. Dan gebeurt er niets….met als 
gevolg stilstand in het centrum van Someren. En zeker vandaag de dag betekent stilstand: achteruitgang. Dat kan toch niet 
de bedoeling zijn?

Stem daarom vóór!

Meer informatie?
De volgende ondernemers  zijn uw aanspreekpunt voor vragen over de BIZ:
• Mark Greijmans (06-53183106)
• Eric Bakermans (06-25001300)
• Philip Stokvis (06-23443552)

Wij rekenen op uw stem!

Met vriendelijke groet,
Initiatiefnemers Bedrijveninvesteringszone Someren Centrum

WOZ WAARDE PAND (€) JAARLIJKSE BIJDRAGE ONDERNEMERS
TOT € 200.000 € 150
200.000- 400.000 € 250
400.000- 600.000 € 350
600.000- 800.000 € 500
800.000+ € 700
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