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Inleiding
Over de ondernemersvereniging
Bedrijvenpark Vijf Eiken is het oudste bedrijvenpark van Oosterhout. In 2018 is aan de
zuidelijke zijde van de N631, tegenover Vijf Eiken, bedrijvenpark Heihoef ontwikkeld. Voor de
komst van Heihoef was er al een aantal jaren een ondernemersvereniging op Vijf Eiken actief.
Deze vereniging kampte echter met een terugloop in ledenaantal en met de komst van
bedrijvenpark Heihoef heeft het toenmalig bestuur plaatsgemaakt voor een aantal nieuwe
bestuursleden. Sinds maart 2019 hebben beide bedrijvenparken dan ook hun krachten
gebundeld en trekken sindsdien gezamenlijk op in één ondernemersvereniging;
Ondernemersvereniging Vijf Eiken & Heihoef.
De afgelopen jaren kent de ondernemersvereniging een nieuwe bestuurssamenstelling en
heeft zich sterk ingespannen om de ondernemersvereniging nieuw leven in te blazen. Dit heeft
geleidt tot een stijgend ledenaantal en sterkere achterban. Per 1-1-2022 zijn er 49 bedrijven op
vrijwillige basis lid van de ondernemersvereniging. Deze bedrijven betalen een jaarlijkse
contributie van € 295,00 per jaar, excl. BTW. Van de opgehaalde contributiegelden wordt
momenteel het volgende gefinancierd:
•
•
•
•
•

1 à 2 ledenbijeenkomsten per jaar
secretariaat ter ondersteuning bij bestuurs- en ledenvergaderingen en communicatie
toiletcabine vrachtwagenparkeerplaats Karolusstraat
drukwerk en ICT
algemene bestuurskosten

Bestuur
Sinds augustus 2020 kent het bestuur van de ondernemersvereniging de volgende
samenstelling:
• Ludwig Segers – Segers Internationaal Transport (voorzitter)
• Ad Lancée – De Oosterhoutse Golfclub (penningmeester)
• Marco van Lennep – Superstar (algemeen bestuurslid)
• John Heidenreich - Inventech Benelux (algemeen bestuurslid)
• Roy Visser – ’t Vosje Carwash (algemeen bestuurslid)
Het bestuur spant zich in voor het algeheel belang van de ondernemers van bedrijvenpark Vijf
Eiken & Heihoef en houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de gezamenlijke wensen en
behoeftes van de ondernemers. Het bestuur doet dit op vrijwillige basis en komt hiervoor ca. 8
maal per jaar bijeen binnen een bestuursvergadering. Tijdens de jaarlijkse
ledenbijeenkomst(en) informeert het bestuur haar leden over voorgenomen en gerealiseerde
plannen en activiteiten en is er ruimte voor inspraak en initiatieven van de leden.
Binnen het bestuur is er ruimte voor nieuwe ondernemers om toe te treden, waarbij een
vertegenwoordiging van bedrijven aan de Noordzijde van de N631 wenselijk is.
Met ingang van 1 januari 2021 is Solaris Parkmanagement aangesteld voor het beheer en
voeren van het secretariaat van de ondernemersvereniging. Derhalve is er geen
secretariaatsfunctie aan een van de bestuursleden toebedeeld. De aanstelling van Solaris is
een bewuste keuze geweest om een opstap te maken richting toekomstig professioneel
Parkmanagement en de oprichting van een Bedrijven Investeringszone (BIZ) op het
bedrijvenpark. Solaris heeft hiervoor de juiste kennis en kunde in huis en heeft reeds 5 jaar
ervaring met de werking en oprichting van een BIZ op bedrijvenpark Weststad in Oosterhout.
Het takenpakket van Solaris is daarom momenteel breder dan enkel het beheer en voeren van
het secretariaat.
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Oprichting Bedrijven Investeringszone (BIZ) per 1-1-2023
Het bestuur van de ondernemersvereniging is voornemens om het bedrijvenpark op meerdere
vlakken naar een hoger niveau te tillen. Binnen de huidige ondernemersvereniging zijn de
mogelijkheden en financiële middelen echter beperkt en het bestuur is daarom voornemens
om een Bedrijven Investeringszone (BIZ) op te richten voor een periode van 5 jaar, derhalve
van 1-1-2023 t/m 31-12-2027.
Waarom de keuze voor een BIZ?
• De BIZ is er dóór en vóór ondernemers en de ondernemers bepalen gezamenlijk hun
activiteiten en bijbehorende begroting. De activiteiten worden uitgebreid omschreven in dit
activiteitenplan.
• Een BIZ draagt bij aan een betere verbinding en samenwerking tussen de ondernemers van
het bedrijvenpark.
• Een collectieve samenwerking is voor minimaal 5 jaar gewaarborgd in de BIZ. Dit biedt
continuïteit voor de toekomst en biedt de mogelijkheid om op korte en middellange termijn
te investeren in het werkgebied.
• Relevante informatie en activiteiten op het bedrijvenpark worden collectief georganiseerd
en gecommuniceerd. Tevens zijn binnen de BIZ zijn collectieve prijsafspraken mogelijk waar
ondernemers van kunnen profiteren. Dit bespaart ondernemers individueel tijd en geld en
zo betaalt de verplichte BIZ-bijdrage zich weer terug aan de ondernemers.
• Bestuursleden zijn minder tijd kwijt aan het werven van nieuwe leden en kunnen hun tijd
hierdoor efficiënter besteden.
• Door het instellen van een BIZ komen er meer financiële middelen ter beschikking die
investeringen mogelijk maken op het gebied van een representatief, veilig en
toekomstbestendig bedrijvenpark.
• Ondernemers leveren een BIZ-bijdrage op basis van de WOZ-waarde van het bedrijfsobject
(of meerdere bedrijfsobjecten). Hierdoor ontstaat een bijdrage die meer in verhouding is tot
de draagkracht van de ondernemer.
• Door het instellen van de BIZ zijn alle bedrijven automatisch aangesloten. Dit voorkomt
discussies over het al dan niet bijdragen aan een collectief.
De ondernemersvereniging heeft in maart 2021 een aanvraag ingediend bij de gemeente
Oosterhout voor financiële ondersteuning bij dit proces. In september 2021 heeft de gemeente
deze aanvraag goedgekeurd en een financiële bijdrage geleverd van € 15.000,00. Daarnaast
is er nog € 10.000,00 door de gemeente Oosterhout gereserveerd waar de
ondernemersvereniging in 2022 aanspraak op kan maken, mits hier een goede onderbouwing
voor wordt aangeleverd.
BIZ-bijdrage
Elke ondernemer betaalt als gevolg van de invoering van de BIZ een verplichte jaarlijkse BIZbijdrage in de vorm van geheven belasting. Middels de opgehaalde BIZ-bijdragen worden alle
activiteiten in de openbare ruimte of op internet gefinancierd, die gericht zijn op het bevorderen
van de leefbaarheid en/of veiligheid, of de ruimtelijke en/of economische ontwikkelingen in de
Bedrijven Investeringszone.
Op basis van de opgestelde begroting wordt de jaarlijkse BIZ-bijdrage geheven bij de gebruiker
van het bedrijfspand. In geval van leegstand wordt de BIZ-bijdrage in rekening gebracht bij de
pandeigenaar. De hoogte van de bijdrage is vastgesteld op basis van de WOZ-waarde van het
bedrijfspand met een heffingspercentage van 0,042%, waarbij een minimumbijdrage geldt van
€ 275,00 en maximumbijdrage van € 1.250,00 (bedragen onder voorbehoud).
Om deze BIZ-bijdrage te kunnen innen, wordt er een uitvoeringsovereenkomst gesloten tussen
de gemeente Oosterhout en de op te richten Stichting BIZ Vijf Eiken & Heihoef.
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Werkgebied
Bedrijvenpark Vijf Eiken & Heihoef maken gezamenlijk deel uit van het werkgebied. Een
aantal objecten binnen het werkgebied zijn uitgesloten van de BIZ, zie onderstaande tabel.
Onderdeel van het werkgebied:
Albusstraat
Dukaatstraat
Denariusstraat
Florijnstraat
Gouden Rijderstraat
Karolusstraat
Mechelaarstraat
Muntstraat
Souvereinstraat
Wilhelminakanaal-Zuid

Uitzonderingen binnen het gebied:
Deniariusstraat 15
Florijnstraat 14 (woonobject)
Gouden Rijderstraat 5 (woonobject)
Het Perk (woonobjecten)
Karolusstraat 4
Mechelaarstraat 21 (woonobject)
Schellingstraat (woonobjecten)
Souvereinstraat 15
Souvereinstraat 10 (woonobject)
Vijf Eikenweg 48, 50 en 50-02 (woonobjecten)

Plankaart ruimtelijke plannen – Bestemmingsplan bedrijventerrein Vijf Eiken

Draagvlak ondernemers
De BIZ wordt opgericht dóór en vóór ondernemers en derhalve is het belangrijk dat er
voldoende draagvlak is onder de ondernemers voor de oprichting van de BIZ. De afgelopen
maanden heeft de ondernemersvereniging daarom de volgende acties ondernomen:
•
•
•
•
•

het in kaart brengen van alle bedrijven op het bedrijvenpark;
het informeren en ophalen van input bij alle leden in persoonlijke (kennismakings)
gesprekken;
het delen van relevante informatie over de speerpunten en oprichting de BIZ
inspelen op actuele thema’s en aandachtspunten op het bedrijvenpark om de toekomstige
meerwaarde aan te tonen;
het organiseren van een informatiebijeenkomst voor alle bedrijven op 7 april 2022.

Als verplicht onderdeel in het proces van de oprichting van de BIZ heeft de
ondernemersvereniging een informele draagvlakmeting gehouden om te peilen of er voldoende
draagvlak is. UITKOMST INFORMELE DRAAGVLAKMETING
Zodoende is er voldoende draagvlak gebleken onder de ondernemers van Vijf Eiken & Heihoef
en wordt de oprichting van de BIZ en dit BIZ-plan gedragen door de ondernemers
.

BIZ-plan 2023-2027 bedrijvenpark Vijf Eiken & Heihoef

5

Activiteitenplan
In 2019 is er een enquête gehouden onder alle leden van de ondernemersvereniging om te
peilen welke thema’s de ondernemers van het bedrijvenpark belangrijk vonden. Deze top 6 zag
er toen als volgend uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Imago van het terrein
Bereikbaarheid van het terrein
Onderhoud van het terrein (trottoirs, wegen, groen, verlichting etc.)
Collectieve beveiliging
Bewegwijzering naar en op het terrein
Onderhoud en uitstraling van het eigen terrein.

Veel van deze thema’s zijn samengevoegd en samengevat in een aantal centrale thema’s, die
zullen gelden als basis van dit activiteitenplan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Collectieve beveiliging
Leefbaarheid en onderhoud
Communicatie
Duurzaamheid
Mobiliteit
Overige

Entree Vijf Eiken & Heihoef
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1. Collectieve beveiliging
1.1 Camerabeveiliging
Op Vijf Eiken & Heihoef is reeds collectieve camerabeveiliging aanwezig om bij te dragen aan
een groter veiligheidsgevoel van de ondernemers, bezoekers, leveranciers etc. Dit collectief
camerasysteem is aangelegd door Stichting Bedrijven Beveiliging Oosterhout (SBBO). SBBO
is een organisatie, die als kernactiviteit de collectieve beveiliging op de verschillende
Oosterhoutse bedrijventerreinen heeft (bron: website SBBO).
Een aantal jaren geleden is SBBO gestart met het optimaliseren van de collectieve
camerabeveiliging aan de hand van een overkoepelend beveiligingsplan voor Oosterhoutse
bedrijventerreinen. Daarmee wordt ook het camerasysteem van Vijf Eiken & Heihoef vervangen
dat sterk is verouderd. Hierbij is er gekozen voor het plaatsen van zogenaamde ANPRcamera’s met kentekenregistratie bij de vier toegangswegen (schil 1), waarbij de kentekens
van alle inkomende en uitgaande voertuigen worden geregistreerd.

1. Souvereinstraat
Na rotonde vanaf Vijf Eikenweg /
N631, rechterberm tussen rijbaan
en fietspad
2. Florijnstraat / Muntstraat
Na rotonde vanaf Vijf Eikenweg /
N631, middenberm entree Heihoef
3. Karolusstraat
Toegang vrachtwagenparkeerplaats
vanaf Vijf Eikenweg / N631
4. Wilhelminakanaal Zuid
In berm langs het kanaal, vlak
voor(bij) tunnel

Posities ANPR-camera’s SBBO

Voor positie 1 (Souvereinstraat) is er eerder een vergunningsaanvraag voor het verplaatsen
van de mast van de rechterberm naar de middenberm zodat de kentekens van het in- en
uitgaand verkeer optimaal geregistreerd kunnen worden. Helaas is dit niet mogelijk gebleken.
De camera blijft op de huidige positie gehandhaafd. Voor positie 2 (Florijnstraat/Muntstraat) is
onlangs de mast in de middenberm geplaatst. De camera hangt echter nog niet in de mast en
is dus is deze positie nog niet actief.
Het camerasysteem werkt op basis van een draadloze netwerkverbinding waarbij de
camerabeelden op de server (op het gemeentehuis in Oosterhout) worden opgeslagen. In het
verleden is onderzocht of de camera’s aangesloten konden worden op een glasvezelnetwerk,
maar dit bleek toen een te grote financiële investering. De collectieve camerabeveiliging betreft
een reactief systeem, dat houdt in dat er géén observant live meekijkt met de beelden maar
enkel beelden worden opgevraagd in geval van incidenten t.b.v. opsporingsdoeleinden. SBBO
sluit zelf een contract af met een externe beveiligingspartij voor het opvragen en veiligstellen
van de beelden. We spreken hierbij over ‘beelden’, maar de huidige camera’s maken enkel
‘screenshots’ van het kenteken van het voertuig en registreert het merk en de kleur van het
voertuig. Er worden dus geen bewegende beelden opgenomen. Dit behoort wel tot de
mogelijkheden.
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Tot op heden wordt de collectieve camerabeveiliging
gefinancierd door de ondernemers van het bedrijvenpark die
een individuele financiële bijdrage leveren aan SBBO, in de
vorm van een lidmaatschap. Het is mogelijk om, naar
voorbeeld van Weststad, een collectief lidmaatschap af te
sluiten met de SBBO waardoor de individuele
lidmaatschappen komen te vervallen. Daarmee komen ook
de individuele financiële bijdragen te vervallen en wordt er
vanuit de BIZ een jaarlijkse financiële bijdrage geleverd aan
de collectieve camerabeveiliging. De BIZ sluit dan een
overeenkomst met SBBO, de camera’s blijven daarmee in
eigendom van SBBO.
Het gaat daarbij om een jaarlijkse bijdrage van € 4.000,00 per
camerapositie per jaar, oftewel, € 16.000,00 op jaarbasis.
Indien de BIZ kiest voor het opnemen van bewegende
beelden, kost dit € 350,00 per camera per jaar extra, oftewel
€ 1.400,00. Het totaalbedrag dat de BIZ zou afdragen aan de
SBBO voor de 4 cameraposities, inclusief de opnamemodule
voor een periode van 5 jaar (eerste BIZ-termijn) bedraagt
€ 87.000,00.

Huidige camera bij Souvereinstraat

Het exacte aantal leden en het bedrag dat de SBBO jaarlijks aan lidmaatschap ophaalt op Vijf
Eiken & Heihoef is ons helaas niet bekend. In de kennismakingen met de ondernemers van de
afgelopen maanden hebben slechts enkele ondernemers aangegeven lid te zijn van de SBBO.
Het is dus de vraag of dit een financieel voordeel oplevert voor de ondernemers.
Naast de financiën zijn er diverse redenen om de collectieve camerabeveiliging in eigen beheer
aan te leggen en exploiteren:
• Het systeem is en blijft in eigendom van de BIZ, waardoor ondernemers zeggenschap
hebben over het systeem en niet afhankelijk zijn van derden
• De BIZ heeft zelf beschikking over financiële middelen en kan zelf beslissen hoe deze
worden aangewend om het systeem zo naar eigen wens vorm te geven met eigen
leveranciers en beveiligingspartijen. Dit biedt ook transparantie naar de ondernemers.
• De BIZ is niet afhankelijk van een Stichting (SBBO) die enkel werkt op basis van
vrijwilligers, waarmee de continuïteit in de toekomst niet gewaarborgd kan worden.
• Door het systeem in eigen beheer aan te leggen en exploiteren, kan er sneller geschakeld
worden in geval van incidenten door directe communicatielijnen tussen het
Parkmanagement, hulp- en beveiligingsdiensten en ondernemers. Hierdoor kunnen ook
succesverhalen makkelijker gedeeld worden. Solaris heeft hier diverse voorbeelden van
op andere bedrijvenparken waar zij actief zijn.
• Door het systeem onder te brengen bij een professionele observant kan uitval of schade
aan de camera eerder geconstateerd worden.
• Om een stabiel en goedwerkend collectief camerasysteem aan te leggen is glasvezel
benodigd. Er heeft reeds een vraagbundeling op Vijf Eiken & Heihoef plaatsgevonden door
glasvezelaanbieder Deltafiber. Tijdens deze vraagbundeling heeft Deltafiber aangeboden
de cameraposities gratis aan te sluiten, wat een besparing oplevert van € 2.000,00 per
camera.
Op de volgende pagina is een businesscase opgesteld voor het aanleggen en exploiteren van
collectieve camerabeveiliging in eigen beheer.
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1.2 Businesscase collectieve camerabeveiliging
Eenmalige aanlegkosten
ANPR-camera bij toegangswegen
Multisensor-camera binnenschil
Vaste camera
Glasvezelaanleg*
Aanpassing infrastructuur (masten,
aansluiting Enexis etc.)**
Eenmalige licentiekosten
Plaatsen server/opslag op locatie bij
ondernemer
Extra projectbegeleiding Solaris
Onvoorzien

Aantal
4
5
1
0
1

Eenheidsprijs
€
4.000,00
€
2.500,00
€
1.500,00
€
1.600,00
€
15.000,00

Totaal
€ 16.000,00
€ 12.500,00
€
1.500,00
€
€ 15.000,00

1
1

€
€

1.000,00
1.500,00

€
€

1.000,00
1.500,00

20
1

€
€

85,00
5.000,00

€
€

1.700,00
5.000,00

Totaal

€

54.200,00

* vanuit de vraagbundeling zijn er geen aansluitkosten
** indien SBBO geen of gedeeltelijke medewerking wil verlenen aan overname

Exploitatiekosten
Stroomkosten
Datatransport (glasvezelverbinding)

Aantal
10
7

Eenheidsprijs
€
250,00
€
540,00

Totaal
€
€

Aansluting observatieruimte CON
Licentiekosten ANPR
Licentiekosten Multisensor + vaste
camera
Verzekering
Onderhoudscontract (preventief)
Opvraag camerabeelden*
Correctief onderhoud / onvoorzien

1
4
6

€
€
€

500,00
60,00
50,00

€
€
€

500,00
240,00
300,00

1
1
10
1

€
€
€
€

500,00
1.250,00
40,00
1.500,00
Totaal

€
€
€
€
€

500,00
1.250,00
400,00
1.500,00
10.970,00

2.500,00
3.780,00

* uitgaande van 5 opvragen met ca 2 uur zoekwerk

Kosten jaar 1 t/m 5
2023: eenmalige aanlegkosten
2024: jaarlijkse exploitatiekosten
2025: jaarlijkse exploitatiekosten
2026: jaarlijkse exploitatiekosten
2027: jaarlijkse exploitatiekosten

Aantal
1
1
1
1
1

Totale kosten jaar 1 t/m 5

Eenheidsprijs
€
54.200,00
€
10.970,00
€
10.970,00
€
10.970,00
€
10.970,00

Totaal
€
54.200,00
€
10.970,00
€
10.970,00
€
10.970,00
€
10.970,00

€

€

98.080,00

98.080,00

Overige uitgangspunten:
• Uitgaande van ramingen o.b.v. ervaringen elders, hier kunnen geen rechten aan worden
ontleend.
• Uitgaande van mogelijke overdracht bestaande infrastructuur SBBO.
• Uitgaande van 7 cameraposities met 9 camera's, exclusief afschrijving.
• Uitgaande van reactief camerasysteem, dus geen live observant (mogelijk in fase 2).
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Kostenvergelijking jaar 1 t/m 5

2023: eenmalige aanlegkosten
2024: jaarlijkse exploitatiekosten
2025: jaarlijkse exploitatiekosten
2026: jaarlijkse exploitatiekosten
2027: jaarlijkse exploitatiekosten
Totale kosten jaar 1 t/m 5

Kosten aanleg en
exploitatie in eigen
beheer
€
54.200,00
€
10.970,00
€
10.970,00
€
10.970,00
€
10.970,00
€
98.080,00

Kosten bijdrage
SBBO
€
€
€
€
€
€

17.400,00
17.400,00
17.400,00
17.400,00
17.400,00
87.000,00

Om de kosten voor de ondernemers in het eerste BIZ-jaar te verlagen, zou een extra bijdrage
of gedeeltelijke (voor)financiering van de gemeente in de eenmalige aanlegkosten wenselijk
zijn. In de resterende 4 jaren kan de BIZ dit (gedeeltelijk) terugbetalen aan de gemeente.
Uiteraard is een akkoord van de gemeente en van SBBO een vereiste om de collectieve
camerabeveiliging überhaupt in eigen beheer aan te leggen en te exploiteren. In dat geval
willen we samen met de gemeente en SBBO in gesprek om bijvoorbeeld in kaart te brengen
welke infrastructuur er overgedragen kan worden en wat er benodigd is om het huidig systeem
los te koppelen. Dit zal uiteindelijk ook van invloed zijn op de totale eenmalige aanlegkosten.

1.3 Samenwerking binnen het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)
Vijf Eiken & Heihoef is voornemen om het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) in te voeren op
het bedrijvenpark. Dit is een samenwerkingsverband tussen ondernemers, gemeente, politie,
brandweer en het Parkmanagement en wordt door een externe projectleider begeleid. Door
samenwerking tussen deze partijen is het mogelijk om op een gestructureerde manier de
veiligheid op een bedrijvenpark in kaart te brengen en waar mogelijk te verbeteren. Door middel
van deze samenwerking zorgen we voor:
• een veiliger bedrijvenpark;
• een afname van bedrijfsschade;
• een sterker imago van het bedrijvenpark;.
• een veilig ondernemersklimaat, wat de concurrentiepositie versterkt;
• een gegarandeerde inzet van politie, brandweer en gemeente;
• een goede samenwerking en korte lijnen met politie, brandweer,
gemeente, ondernemers en Parkmanagement.

Er wordt een werkgroep samengesteld die zich de komende jaren zal inspannen. Bereidheid
van deelname van alle bovengenoemde partijen is hierbij een vereiste. De gemeente, politie,
brandweer en Parkmanagement hebben reeds toegezegd zitting te willen nemen in deze
werkgroep. Het is dus enkel nog van belang om een aantal ondernemers bereid te vinden om
deel te nemen aan deze werkgroep.
De werkgroep maakt een plan van aanpak voor de komende 3 jaren. Dit gebeurt aan de hand
van de resultaten uit een digitale enquête onder alle ondernemers van het bedrijvenpark. In
deze enquête worden vragen gesteld op het gebied van schoon, heel en veilig en de daaruit
voortvloeiende verbeter- en aandachtspunten. Tevens maakt de werkgroep een aantal
verkennende schouwrondes over het terrein om ook eigen bevindingen en ervaringen uit te
wisselen en op te nemen in het plan van aanpak. Ook worden ondernemers en gemeente
gewezen op het nemen van bepaalde maatregelen om zowel de openbare ruimte als de
privéterreinen om het bedrijvenpark schoon, heel en veilig te houden. Vervolgens zal
certificerende instantie KIWA beoordelen of dit plan van voldoende kwaliteit is voor de eerste
certificering, waarmee de BIZ opgaat voor het certificaat ‘Basis Samenwerken’. Na de audit zal
de werkgroep zich inspannen om zoveel mogelijk maatregelen uit het plan van aanpak in de
praktijk te brengen. De werkgroep komt hiervoor minimaal 2 maal per jaar bij elkaar voor een
vergadering en een dag- en avondschouw over het terrein.
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Door verzekeringsmaatschappijen wordt ook een lager risicoprofiel
aan een KVO-gecertificeerd terrein toegekend en een lagere
verzekeringspremie berekend. Solaris Parkmanagement heeft hier
afspraken over gemaakt met verzekeringsmaatschappij Interpolis
en lokale verzekeraar Geerts Financiële Dienstverleners die de
ondernemers korting bieden op hun verzekeringspremies. Jaarlijks
wordt er door Interpolis, conform het contract met Solaris, een
participatiebonus uitgekeerd die ten goede komt aan de BIZ. Deze
bonus voor het bedrijvenpark is afhankelijk van het totaal aan
betaalde premie in relatie tot de geclaimde schade. Maximaal
wordt 8% van de totale premie door Interpolis uitgekeerd.
Indien Vijf Eiken & Heihoef gecertificeerd is, zal Solaris met
Interpolis en Geerts Financiële Dienstverleners afspraken maken
zodat zij ook kunnen profiteren van deze voordelen.

1.4 Verkeersveiligheid
Binnen het thema collectieve beveiliging is ook de verkeersveiligheid een belangrijk item, wat
tevens binnen het Keurmerk Veilig Ondernemen behandeld zal worden. Omdat er vanuit de
huidige ondernemersvereniging echter al voor diverse knelpunten op het gebied van
verkeersveiligheid aandacht gevraagd bij de gemeente, wordt dit hier nogmaals benoemd. Zo
zijn er zorgen uitgesproken over de komst van het nieuw te bouwen distributiecentrum aan de
Florijnstraat in opdracht van de Weerts Group. De uitgang voor het vrachtverkeer van dit
distributiecentrum grenst pal aan de in- en uitgang van de golfbaan en aan een aantal
omliggende bedrijfspanden. Het verkeer afkomstig van de golfbaan bevindt zich in de dode
hoek van de vrachtwagens die hier moeten invoegen op de openbare weg.
Daarnaast streven we ernaar om
ondernemers zoveel mogelijk te
laten laden en lossen op eigen
terrein, zodat de openbare weg ‘vrij’
blijft van onnodig (vrachtverkeer). In
sommige gevallen zijn privéterreinen
hier niet op berekend, bijvoorbeeld
het terrein van Servicemonteur die
momenteel al hinder ondervindt van
het verkeer richting en afkomstig
van de golfbaan. Met de komst van
het distributiecentrum zal naar
verwachting deze hinder nog
Verkeerssituatie in Dukaatsraat en Florijnstraat
toenemen.
Een mogelijke (gedeeltelijke) oplossing voor bovengenoemde problemen, is het verleggen van
de in- en uitrit van de golfbaan via de huidige calamiteitenroute. De gemeente en golfclub zullen
deze optie samen nader verkennen.
Daarnaast zijn er kritische kanttekeningen geplaatst bij de toekomstbestendigheid van de
ontsluiting van het terrein, zowel via de rotonde op de Vijf Eikenweg (N631) als de aansluiting
op de op- en afritten van de A27. Ondernemers geven aan dat het terrein omstreeks 17:00 uur
nu al volledig vast staat en vrezen voor de extra hoeveelheid verkeersbewegingen die het
distributiecentrum teweeg zal brengen.
Gemeente, eigenaar Weerts Group en ondernemersvereniging hebben reeds toegezegd zich
in te spannen om een zo veilig mogelijke situatie te creëren voor alle verkeersdeelnemers.
Daarnaast doet de gemeente onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de rotonde en
zal later haar bevindingen delen met de ondernemersvereniging.
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Er zijn overigens meer geluiden van ondernemers met betrekking tot verkeersonveilige
situaties waar binnen de BIZ aandacht aan besteed kan worden:
• Er wordt er meermaals benoemd dat er met hoge snelheden wordt gereden over het
bedrijvenpark. Sommige ondernemers verbazen zich er zelfs over dat er nog geen of
relatief weinig ongelukken zijn gebeurd.
• Regelmatig staan er vrachtwagens op de openbare weg geparkeerd waardoor het zicht
wordt ontnomen op het tegenliggend verkeer.
• De parkeerplaats aan de Karolusstraat heeft 3 toegangswegen; 1 vanaf de Vijf
Eikenweg en 2 vanaf de Souvereinstraat, met al gevolg dat vrachtverkeer aan
weerszijden van de weg elkaar passeert. Dit in combinatie met vrachtwagens die
parkeren of laden/lossen op de openbare weg, zorgt ervoor dat de doorstroming wordt
geblokkeerd. Ook de bocht bij de entree van de Karolusstraat ter hoogte van Galvin
blijkt met enige regelmaat kapot te worden gereden door vrachtverkeer. Mogelijkerwijs
wordt de berm structureel gebruikt door de chauffeurs om zich door de bocht te
manoeuvreren. Een mogelijke oplossing zou zijn om hier éénrichtingsverkeer in te
voeren, maar dit dient nader onderzocht te worden.
• Er zijn steeds vaker en in grotere mate fietsers te vinden zijn op het terrein. De vitaliteit
van werknemers wordt steeds belangrijker en gaan vaker ‘lunchwandelen’ of komen
op de fiets naar hun werk. Een positieve ontwikkeling, maar door het gebrek aan voeten fietspaden zijn deze verkeersdeelnemers erg kwetsbaar, mede in combinatie met
het aanwezige vrachtverkeer.
• De voorrangssituatie op de kruising Muntstraat / Florijnstraat zorgt soms voor
verwarring bij (buitenlandse) chauffeurs. Door het ontbreken van haaientanden en
duidelijke bebording/markering nemen buitenlandse chauffeurs op de Muntstraat
voorrang op het verkeer uit de Florijnstraat waar dat niet is toegestaan.
• Verkeersdeelnemers worden op sommige plekken verrast door de verkeerssituatie. Zo
houdt het bedrijvenpark onverwachts op aan de Noordzijde van het terrein, als men
vanaf de Denariusstraat richting het Wilhelminakanaal-Zuid rijdt. De enige mogelijkheid
om terug naar Vijf Eiken & Heihoef te rijden is door een rondje te maken over
kantorenpark Hoevenstein of via de Beneluxweg en Vijf Eikenweg volledig terug te
rijden. Daarnaast zijn er veel verkeersbewegingen in de bocht ter hoogte van de laaden loskade en de entree van Döhler en Nettorama. Door het aanbrengen van betere
bewegwijzering en signalering zou deze situatie verbeterd kunnen worden.

Diverse verkeersonveilige situaties op Vijf Eiken & Heihoef
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2. Leefbaarheid en onderhoud
2.1 Invoering Parkmanagement
Met ingang van 1 januari 2021 is Solaris Parkmanagement aangesteld voor het secretariaat
van ondernemersvereniging Vijf Eiken & Heihoef. Gedurende dit jaar is er gebruik gemaakt van
de kennis, ervaring en expertise van deze parkmanagementorganisatie om stappen te maken
richting de inzet van professioneel parkmanagement en ondersteuning bij de oprichting van de
BIZ.
In de BIZ wordt Parkmanagement geïmplementeerd om de kwaliteit en uitstraling van het
bedrijvenpark op peil te houden. Het doel van Parkmanagement is dan ook om met een
gezamenlijk inzet de kwaliteit van het bedrijventerrein te verbeteren en te borgen, zodat een
representatieve, veilige en duurzame werkomgeving ontstaat. Het resultaat is dat er een
optimaal ondernemers- en vestigingsklimaat gecreëerd wordt waar het aanwezige vastgoed
haar waarde behoudt.
Een van de belangrijkste punten om parkmanagement in te voeren op bedrijventerreinen is het
feit dat er structuur komt in de organisatie, projecten en communicatie. De parkmanager is de
centrale schakel tussen ondernemers, overheid en overige stakeholders. Voor zowel de
gemeente, ondernemers en alle andere stakeholders heeft dit voordeel, omdat er een vast
aanspreekpunt is, de zogenaamde 1-loketfunctie.

1-loket functie Solaris Parkmanagement

Vanuit de parkmanagementorganisatie worden initiatieven genomen en projecten uitgewerkt
om te zorgen voor:
• een representatieve en veilige werkomgeving, inclusief de opstart van en deelname aan het
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO);
• een duurzame werkomgeving die toekomstbestendig is;
• een herkenbare en representatieve uitstraling door moderne infrastructuur en
groenvoorziening;
• een saamhorigheidsgevoel middels een gedragen collectief van en voor de ondernemers;
• een vast aanspreekpunt en verbindende factor in de vorm van een parkmanager.
Met als gevolg:
• een collectief signaal en boodschap;
• een goed imago op gebied van veiligheid en duurzaamheid als visitekaartje voor de te
vestigen bedrijven, zowel op lokaal en regionaal niveau;
• waardevastheid van de bedrijfspanden;
• een optimaal ondernemersklimaat;
• kostenbesparing door inkoopvoordeel.
Solaris heeft een uitgebreid takenpakket waar het bestuur ondersteund en geadviseerd wordt
bij haar dagelijkse taken. Daarnaast is Solaris tevens verantwoordelijk voor het secretariaat,
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waarbij in alle communicatie namens de BIZ richting alle betrokkenen wordt voorzien.
Hieronder een uitgebreid takenpakket van het team van Solaris, bestaande uit een
parkmanager, backoffice en directie.
Het Parkmanagement (1-loket functie en toezicht openbare ruimte):
• ziet toe op het beheer een onderhoud van de openbare ruimte van het bedrijvenpark. De
parkmanager voert hiervoor minimaal 1x per 14 dagen een schouwrondes uit op het
bedrijvenpark (zie tevens 2.2.) en let daarbij onder andere op:
o defecte straatverlichting;
o zwerfafval, illegale dumpingen en volle afvalbakken;
o onderhoud groenvoorziening (onkruid, snoeiwerkzaamheden, onderhoud
watergangen, onderhoud bomen etc.);
o onderhoud grijsvoorziening (onderhoud wegdek, trottoirs, fietspaden,
gladheidsbestrijding, bebording en bewegwijzering, overig straatmeubilair etc.);
o parkeeroverlast van personenauto’s en/of vrachtwagens op de openbare weg;
o onderhoud en gebruik van de aangelegde vrachtwagenparkeerplaatsen;
o onveilige verkeerssituaties, brandgevaarlijke en inbraakgevoelige situaties;
o hangjongeren en drugsoverlast;
o verloedering en/of verpaupering van bedrijfspanden;
o verdenking van ondermijnende of andere verdachte (illegale) praktijken;
• is aanspreekpunt voor ondernemers voor alle meldingen, bij verdachte zaken/incidenten op
het bedrijvenpark;
• geeft de meldingen door aan de juiste partijen en ziet toe op de voortgang en afhandeling
hiervan;
• voert regelmatig (kennismakings)gesprekken met ondernemers van het terrein;
• verbindt en brengt ondernemers en stakeholders met elkaar in contact;
• is eerste aanspreekpunt en sparringpartner voor gemeente en aannemers aangaande
infrastructurele projecten in de openbare ruimte.

Voorbeeld van meldingen van Parkmanagement
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Het Parkmanagement (veiligheid):
• is het eerste aanspreekpunt voor alle (toekomstige) beveiligingspartijen en hulpdiensten;
• stelt een collectief camera- en beveiligingsplan op voor het bedrijvenpark;
• stuurt (toekomstige) beveiligingspartijen aan en zorgt dat deze het Parkmanagement
proactief voeden met relevante informatie en meldingen;
• neemt zitting de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), levert input aan voor de
werkgroep, ziet toe op de afhandeling van actie- en aandachtspunten die hieruit
voortvloeien.
Het Parkmanagement (communicatie en secretariaat):
• beheert en voert de administratie namens de ondernemersvereniging en zorgt voor een
actueel adressen- en ledenbestand;
• belegt bestuursvergaderingen (ca. 8x per jaar), bereid deze (inhoudelijk) voor, neemt deel
aan de bestuursvergaderingen en voorziet in de notulen;
• neemt deel aan bestuurlijke overleggen tussen het bestuur en de wethouder (minimaal 2x
per jaar);
• verzorgt de correspondentie namens de BIZ;
• stelt jaarrapportages, activiteitenplannen en begrotingen op en dient deze tijdig in bij de
gemeente;
• verzorgt bestuurlijke wijzigingen bij de Kamer van Koophandel / notaris;
• belegt en organiseert jaarlijkse ondernemers- en themabijeenkomsten (minimaal 2x per
jaar), woont deze bij en geeft indien nodig toelichting op onderwerpen;
• voorziet in alle relevante lokale, regionale en landelijke nieuwsberichten die betrekking
hebben op het bedrijvenpark en bijbehorende ondernemerszaken;
• beheert en onderhoudt het communicatie platform Parkmanagement Connected zodat alle
informatie voor ondernemers toegankelijk is;
• vraagt offertes op en beoordeelt deze op basis van prijs en kwaliteit, sluit (jaarlijkse)
(onderhouds)contracten af en beoordeelt de geleverde diensten en/of producten.
Het Parkmanagement (overige):
• onderzoekt de haalbaarheid van nieuwe projecten en mogelijkheden op het gebied van
duurzaamheid, veiligheid, milieu, mobiliteit etc.;
• ondersteunt en wordt ingezet op basis van alle overige vraaggestuurde inzet, mits dit
toereikend is binnen het daartoe vastgestelde vergoeding.

2.2 Toezicht openbare ruimte
Als parkmanagementorganisatie houdt Solaris toezicht op het beheer en onderhoud van de
openbare ruimte van het bedrijvenpark. De parkmanager is regelmatig aanwezig op het
bedrijventerrein en voert dan ook een schouw uit van het openbaar gebied. Afwijkende zaken,
zoals reeds hierboven benoemd, worden proactief opgepakt en gemeld bij de verantwoordelijke
partij en de parkmanager ziet tevens toe op een tijdige en juiste afwikkeling.
Alle meldingen die de parkmanager maakt, worden geregistreerd en dienen mede als input ten
behoeve van het overleg van de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), zie hoofdstuk
2 van dit activiteitenplan. Daarnaast spreekt Solaris ook individuele ondernemers aan om bij te
dragen aan een positieve en representatieve uitstraling van het terrein. Dit draagt ertoe bij dat
Vijf Eiken & Heihoef een aantrekkelijke omgeving is om in te werken, wat uiteindelijk ook leidt
tot een beter imago van het bedrijvenpark.
Naast het toezicht op de uitstraling en netheid van de openbare ruimte, is het Parkmanagement
ook aanspreekpunt en bemiddelaar namens ondernemers voor grotere (infrastructurele)
projecten die van invloed kunnen zijn op het terrein. Denk hierbij aan de inrichting van de
vrachtwagenparkeerplaats aan de Karolusstraat, de bouw van het distributiecentrum aan de
Florijnstraat en de bereikbaarheid en ontsluiting van het bedrijvenpark.
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2.3 Bewegwijzering
Momenteel staan op het bedrijvenpark enkele algemene bewegwijzeringsborden van de
gemeente en nog enkele borden die in het verleden door de SBBO zijn geplaatst, welke geen
representatieve uitstraling hebben. Om de uitstraling van het bedrijvenpark een ‘boost’ te geven
worden er bij de toegangswegen van het bedrijvenpark nieuwe entreeborden geplaatst welke
fungeren als eerste visitekaartje van het terrein. Door nieuwe entreeborden te plaatsen wordt
tevens duidelijk gemaakt dat Vijf Eiken & Heihoef gezamenlijk als één terrein opereren onder
de vlag van de BIZ, wat bijdraagt aan een herkenbaarheid van het bedrijvenpark en de BIZ.
Ook logo’s van toekomstige beveiligingspartners van de BIZ kunnen op deze borden worden
geplaatst als afschrikeffect voor ‘ongewenste gasten’.

Huidig entreebord SBBO
Voorbeeld nieuw entreebord

Nieuwe bewegwijzering draagt niet alleen bij aan een nettere en meer representatieve
uitstraling, het draagt ook bij aan betere vindbaarheid van het terrein en haar ondernemers.
Iets waar meerdere ondernemers op het terrein problemen bij ondervinden. Daarom worden er
niet alleen nieuwe entreeborden geplaatst, maar worden op strategische punten ook extra
bewegwijzeringsportalen geplaatst voor ondernemers die lastig vindbaar zijn gebleken.
Een goed voorbeeld hiervan zijn de ondernemers aan de Oostelijke zijde van de
Denariusstraat. Hier is dan ook een wildgroei aan bebording ontstaan, wat niet bijdraagt aan
een net en representatief bedrijventerrein. Middels duidelijke bewegwijzering zorgen we ervoor
dat ook deze ondernemers vindbaar zijn voor hun bezoekers, leveranciers en klanten. De BIZ
zorgt voor de plaatsing en het onderhoud van zowel de entreeborden, schoonmaak en
onderhoud, herstelwerkzaamheden en up to date houden van
de bewoners.

Huidige bewegwijzering Denariusstraat
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2.4 Vrachtwagenparkeerplaats Karolusstraat
Er is een nijpend landelijk tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Op Vijf Eiken &
Heihoef is een vrachtwagenparkeerplaats aan de Karolusstraat gesitueerd, welke plek biedt
aan ca. 35 tot 40 vrachtwagens. Er wordt zowel doordeweeks als in de weekenden veelvuldig
gebruik gemaakt van deze parkeerplaats. Eerder zijn er in samenwerking tussen de
ondernemersvereniging en handhaving diverse inventarisatierondes gehouden om beeld te
krijgen aanwezige vrachtverkeer op het bedrijvenpark. Uit deze rondes is gebleken dat hier
name lokaal vrachtverkeer actief te zijn met als bestemming Vijf Eiken & Heihoef of een
bedrijvenpark elders in Oosterhout. Het is dan ook een welkome faciliteit op het bedrijvenpark,
maar is het wel van belang om de overlast afkomstig van de vrachtwagenparkeerplaats voor
de omliggende bedrijven zo min mogelijk te beperken.
In de afgelopen periode is er al veel vooruitgang geboekt:
• er wordt structureel op maandagochtend extra zwerfafval geruimd op de parkeerplaats, wat
vaak in grote getalen na het weekend aanwezig is.
• al geruime tijd wordt een toiletcabine gehuurd zodat de aanwezige chauffeurs hun behoefte
kunnen doen. Dit neemt niet weg dat enkele ondernemers nog steeds te kampen hebben
met uitwerpselen van chauffeurs voor de ingang van hun bedrijfspand.
• er zijn 2 informatieborden geplaatst om de chauffeurs in meerdere talen te informeren over
de spelregels voor het gebruik van de parkeerplaats.
• Handhaving treedt adequater op tegen foutparkeerders. Denk hierbij aan afgekoppelde
trailers en personenauto’s die hier niet mogen parkeren en daarbij ook onnodig plekken
bezet houden op de parkeerplaats. Dit voorkomt ook dat chauffeurs elders op het terrein
op de openbare weg parkeren en de overlast zich verder verspreid.
De firma Galvin, gevestigd aan de Souvereinstraat op de hoek met de Karolusstraat heeft hun
voormalige inpandige sportschool aangeboden als voorziening voor vrachtwagenchauffeurs.
Er zijn reeds douches en toiletten aanwezig en deze ruimte zou met enkele kleine
aanpassingen ter beschikking kunnen worden gesteld. Dit onder voorwaarde dat er in
samenwerking met de gemeente en mogelijke BIZ een goede uitbater wordt gezocht en onder
goed toezicht wordt gesteld. We willen voorkomen dat deze plek een te ‘aanzuigende’ werking
heeft en het terrein uiteindelijk alsmaar voller komt te staan met geparkeerde vrachtwagens.
De gemeente heeft aangegeven open te staan om dit nader met elkaar te verkennen.
Een andere optie is om een alternatief te zoeken voor de dixie die nu gefinancierd wordt door
de ondernemersvereniging. Één dixie op 35–40 vrachtwagenparkeerplaatsen is te weinig en
deze dient met grote regelmaat te worden gereinigd om de situatie netjes te houden. Een klein
toiletgebouw of omgebouwde containerunit zou bijvoorbeeld een oplossing kunnen bieden.
Zoals ook wordt gesuggereerd op het
informatiebord dat dit jaar door de
gemeente is geplaats, zouden de
voorzieningen ook uitgebreid kunnen
worden met een watertappunt voor de
chauffeurs. Ook zouden er meer of
grotere afvalbakken geplaatst mogen
worden om ervoor te zorgen dat het
afval niet op de parkeerplaats wordt
gedeponeerd. Uitgangspunt is hierbij
wel dat de parkeerplaats geen
‘aanzuigende’ werking heeft, waardoor
teveel chauffeurs zich naar het terrein
begeven en/of het een stortplaats wordt
voor dumpingen van grof afval.

Huidige voorzieningen parkeerplaats Karolusstraat
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3. Communicatie
Uit de diverse gesprekken met ondernemers van de afgelopen maanden komt sterk naar voren
dat ondernemers op het bedrijvenpark niet weten welke bedrijven er allemaal gevestigd zijn op
het terrein, laat staan welke bedrijfsactiviteiten. Daarnaast leeft sterk de behoefte om op de
hoogte gehouden te worden van de lokale ontwikkelingen, maar ook de regionale en landelijke
trends die voor bedrijven relevant zijn.
3.1 Communicatieplatform
Meer inzicht in elkaars bedrijven en bedrijfsactiviteiten wordt mede mogelijk gemaakt door de
invoering van een besloten online communicatieplatform Parkmanagement Connected. Op dit
platform krijg elke ondernemer een eigen bedrijfspagina en kunnen er meerdere
gebruikersaccounts worden aangemaakt voor meerdere medewerkers van het bedrijf.
Ondernemers kunnen hun eigen pagina vullen met interessante informatie over hun bedrijf,
alsmede hun contactgegevens delen zodat in één oogopslag zichtbaar is hoe en met wie er
contact kan worden gelegd.
Daarnaast is het platform interactief. Naast het delen van bedrijfsinformatie is het ook mogelijk
om bijvoorbeeld meldingen te maken bij het Parkmanagement, een Marktplaats in te richten en
te reageren op elkaars berichten. In geval van calamiteiten is het zelfs mogelijk om via dit
platform collectieve waarschuwingen uit te sturen naar alle bedrijven bijvoorbeeld bij brand,
insluipers- en/of inbrekers of als aanvulling op landelijke waarschuwingsdiensten zoals de NL
Alert.
Het Parkmanagement beheert en voert de regie over het platform en zorgt ervoor dat informatie
toegankelijk en up to date is voor de juiste personen. Voorheen werden alle berichten per email gestuurd, met als gevolg dat ondernemers zelf voor de archivering en bewaring van
belangrijke berichten en documenten moet zorgen. Dit is niet de dienstverlening van het
Parkmanagement zoals beoogd. Solaris heeft deze app daarom speciaal laten ontwikkelen
voor haar opdrachtgevers en het platform wordt als zeer praktisch en professioneel ervaren.
Het platform is zowel te gebruiken via de desktop als via een eigen app die te downloaden is
voor de smartphone. Zo heeft iedere ondernemer snel alle benodigde informatie binnen
handbereik en bepaalt iedere ondernemer zelf hoe hij/zij de informatie tot zich neemt. De
website www.vijfeiken-oosterhout.nl blijft voorlopig nog online, maar zal na de oprichting van
de BIZ niet actief meer gevoed worden met informatie.

Communicatieplatform Parkmanagement Connected
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3.2 Ondernemers- en themabijeenkomsten
Hoewel de online communicatie niet meer weg te denken is, hechten we nog steeds veel
waarde aan het persoonlijk (fysiek) contact. Nu het Coronavirus grotendeels onder controle is,
is het ook weer mogelijk om bedrijven fysiek te bezoeken en bijeenkomsten te beleggen.
Om elkaar te informeren over alle ins & outs op en rondom het bedrijvenpark en te sparren over
toekomstige projecten en uitgaven, streven we ernaar om minimaal 2 keer per jaar een
ondernemersbijeenkomst te organiseren. Bij voorkeur organiseren we dit bij een ondernemer
op het bedrijvenpark, die tevens als gastheer dient. Zo kunnen ondernemers een kijkje in
elkaars keuken nemen, van elkaar leren en elkaar inspireren. Dit leidt vaak nog tot nieuwe en
verrassende inzichten over elkaars bedrijven en bedrijfsvoering.
Daarnaast proberen we tijdens een dergelijke ondernemersbijeenkomst of middels een
separate bijeenkomst in te haken op actuele thema’s die voor de ondernemers interessant zijn.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan duurzaamheidsinitiatieven, een informatiesessie door de
brandweer of politie over de beveiliging van bedrijfsobjecten, toelichting en uitleg over nieuwe
wet- en regelgeving etc. Door af te wisselen in thematiek en actief de behoeftes en wensen bij
de ondernemers op te halen, is er uiteindelijk voor ieder bedrijf relevante informatie voor
handen.
Na afloop van een ondernemersbijeenkomst is er altijd ruimte om te netwerken en elkaar
persoonlijk beter te leren kennen. Immers geldt nog steeds: beter een goede buur dan een
verre vriend en ook dit bevordert het lokaal ondernemerschap.

Ondernemersbijeenkomst op 7 april 2022
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4. Duurzaamheid
Veel ondernemers hebben al aandacht voor de verduurzaming van hun bedrijfspand en
bedrijfsprocessen en hebben hier al stappen in ondernomen. Anderzijds geven ondernemers
ook aan behoefte te hebben aan de juiste ondersteuning en begeleiding bij het verduurzamen
waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met het algeheel ondernemersbelang
(financiering, terugverdientijden, huurtermijnen etc.).

Artikel Brabants Dagblad project Grote Oogst

4.1 Project Grote Oogst
Bedrijvenpark Vijf Eiken & Heihoef is door de Provincie Noord-Brabant geselecteerd voor het
project ‘Grote Oogst’. Met dit project wil de Provincie een impuls geven aan het verduurzamen
van het bedrijvenpark. De Provincie heeft als ambitie om een bijdrage te leveren aan de
versnelling van de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie op de
bedrijventerreinen op basis van een integrale en gebiedsgerichte aanpak. Ook de gemeente
Oosterhout heeft zichzelf ambities gesteld op het gebied van verduurzaming. Het vertrekpunt
is daarbij een ‘schoon, heel en veilig bedrijvenpark’ om een aantrekkelijk vestiging- en
ondernemersklimaat te behouden en te versterken. In 2050 zou de gemeente energieneutraal
moeten zijn door o.a. de bevordering van de verduurzaming van bedrijfsprocessen en
vergroening als onderdeel van ruimtelijke projecten en vanuit meekoppelkansen op nieuwe en
bestaande trajecten.
De oprichting van de BIZ is een eerste stap om een collectieve, lokale en gebiedsgerichte
aanpak mogelijk te maken. Vanuit het collectief kunnen ambities en wensen van ondernemers
ten aanzien van de verduurzaming van het bedrijvenpark makkelijker geïnventariseerd en
vertaald worden naar de praktijk. Hierin fungeert de BIZ als verbindende en informatieve
schakel tussen de betrokkenen en stakeholders. Vanuit de BIZ zijn alle ondernemers
automatisch betrokken en onderdeel van het project en kan zo een actieve bijdrage geleverd
worden aan de collectieve verduurzaming.
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Vanuit de ondernemers of ondernemersvereniging is er eerder nog geen duidelijke
gezamenlijke ambitie gesteld voor het gehele bedrijvenpark. Verduurzaming vindt voornamelijk
op individuele schaal plaats. Eerder hebben een aantal ondernemers van het terrein
uitgesproken om gezamenlijk met de gemeente op te trekken in de verduurzaming van het
terrein en hebben hiertoe een intentieverklaring getekend.
Het afgelopen jaar zijn er dan ook nieuwe verkennende gesprekken gevoerd met de
ondernemers (als lid van de ondernemersvereniging), gemeente Oosterhout en Provincie over
de mogelijke invulling van dit project op Vijf Eiken & Heihoef. Er is tijdens deze gesprekken
ingezoomd op de 4 hoofdthema’s van de Grote Oogst:
•
•
•
•

Energietransitie
Circulaire economie
Klimaatadaptatie
Stikstofreductie

Op basis van deze gesprekken kwam sterk naar voren dat er kansen en mogelijkheden liggen
vanuit het collectief. Met name de energietransitie staat hoog op de prioriteitenlijst gezien o.a.
de huidige ontwikkelingen in Europa. Ondernemers voelen nu een nog sterkere behoefte om
hier actie op te ondernemen en de BIZ zou hierbij kunnen helpen.
Om echter tot de juiste invulling van (deel)projecten te komen, is er behoefte gebleken aan een
0-meting als vertrekpunt. Door het energieverbruik, maar bijvoorbeeld ook het gebruik van
grondstoffen en bijbehorende afvalstromen in kaart te brengen, kan beter bepaald worden
welke vervolgtrajecten passend zijn voor Vijf Eiken & Heihoef op bijvoorbeeld het gebied van
uitwisselen van energie en grond- en reststoffen. Naast het thema energietransitie is er in het
bijzonder aandacht voor de vergroening van het terrein en mogelijkheden voor waterberging,
omdat uit cijfers van de Provincie is gebleken dat het terrein sterk versteend met optredende
hittestress als gevolg van deze verstening. Streven is om te zoeken naar vervolgtrajecten die
zo zichtbaar en praktisch mogelijk zijn voor de ondernemers van het terrein.
Het opgestelde Plan van Uitvoering (PvU) maakt integraal onderdeel uit van het BIZ-plan en is
leidend voor wat betreft de verdere invulling van het thema duurzaamheid binnen de BIZ.
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5. Mobiliteit en bereikbaarheid
Tijdens de informatiebijeenkomst op 7 april 2022 is gevraagd aan de ondernemers welke
thema’s of onderwerpen zij nog meer behandeld zouden willen zien binnen de BIZ. Het thema
mobiliteit en bereikbaarheid van het bedrijvenpark werd toen nog ingebracht.
5.1 Openbaar vervoer
Het aantrekken van nieuw personeel en het behouden van eigen personeel wordt in de krappe
arbeidsmarkt een steeds grotere uitdaging voor werkgevers. Steeds meer werkgevers
proberen dan ook om stagiaires aan hun bedrijf te verbinden om deze voor de toekomst
permanent aan boord te halen. Oosterhout heeft echter geen centraal trein- of busstation en is
afhankelijk van de aanwezige bushaltes in de gemeente. Op Vijf Eiken & Heihoef is geen
bushalte, de dichtstbijzijnde bushalte bevindt zich ter hoogte van de Mc Donalds aan de
Beneluxweg. Vanaf daar is het nog een behoorlijk stukje wandelen om op de plaats van de
bestemming op het bedrijvenpark te komen.
Inmiddels worden er in de gemeente Oosterhout ook zogenaamde Go Sharing scooters
aangeboden waardoor de afstand van de bushalte richting het bedrijvenpark makkelijker en
sneller te overbruggen is. Nadeel van deze deelscooters is dat de gebruiker de scooter niet
terug hoeft in te leveren op een daartoe bestemde plek, maar deze kan laten staan waar hij/zij
dat wil. Dit heeft als gevolg dat ook op Vijf Eiken & Heihoef er met regelmaat scooters op de
openbare weg of het trottoir worden gestald.

Go Sharing scooters op Vijf Eiken & Heihoef

In 2020 is er bij het Tricorp Businesscenter aan de Bredasweg in Oosterhout een Gazelle Hub
geplaatst. Een elektrisch deelfietsensysteem waarbij medewerkers via een app een fiets
kunnen reserveren en gebruiken voor een dag(deel). Een dergelijk systeem zou mogelijk voor
de medewerkers op Vijf Eiken & Heihoef een optie kunnen zijn om andere vervoersvormen te
stimuleren en medewerkers aan te trekken die geen eigen auto hebben. Een andere optie is
om een eigen vorm van besloten vervoer op te tuigen. Uit een nadere uitvraag onder de
ondernemers zou moeten blijken of hier voldoende animo voor is.
5.2. Ontsluiting terrein
Zoals eerder benoemd wordt Vijf Eiken & Heihoef ontsloten via de Vijf Eikenweg (N631) op de
A27. Op de rotonde op de Vijf Eikenweg ontstaat aan het eind van de werkdag een grote
verkeersdrukte om het terrein te verlaten. De stoplichten voor de oprit van de A27 staan zéér
kort op groen, een ook de korte invoegstrook op de A27 zorgt voor een problematische
ontsluiting en doorstroming van het terrein. Ook hier is bij de gemeente aandacht voor
gevraagd, die aangeeft hierin ook afhankelijk te zijn van de Provinciale en landelijke agenda
voor de verbreding van de A27. De BIZ zal namens Vijf Eiken & Heihoef dit continue onder de
aandacht blijven brengen.
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6. Overige
Het is op voorhand lastig te voorspellen welke overige projecten er binnen 5 jaar zich zullen
aandienen. Het bestuur wil daarbij uiteraard wel inspelen op verdere ontwikkelingen en
mogelijke kansen voor het bedrijvenpark. Parkmanagement zal bekijken of toekomstige
begeleiding van overige projecten haalbaar zijn binnen de reguliere inzet. Anderzijds ligt hierin
ook een belangrijke rol van de ondernemers van Vijf Eiken & Heihoef. De ondernemers kunnen
door middel van het samenstellen van werkgroepen zich inspannen voor bepaalde
(deel)projecten, zoals dit ook van toepassing is bij de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen.
De ervaring leert dat door het samenstellen van werkgroep, met daarin de juiste betrokken
personen, er snel en effectief geschakeld kan worden die tot concrete resultaten leiden.
Om in te kunnen spelen op toekomstige onvoorziene projecten is er extra ruimte ingebouwd in
de begroting. We vullen de jaarlijkse BIZ-bijdragen hiervoor aan tot maximaal € 70.000,00 per
jaar (m.u.v. jaar 1), ondanks dat de kosten in sommige jaren een stuk lager zullen uitvallen. Op
deze manier ontstaat er gedurende de eerste BIZ-termijn een kleine reserve en kan (een
gedeelte van) de financiering van de gemeente in de aanlegkosten van de collectieve
camerabeveiliging afbetaald worden.
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7. Begroting Stichting Vijf Eiken & Heihoef 2023-2027

Parkmanagement
Inzet Parkmanagement à € 2.500,00 per maand
Collectieve beveiliging
Eenmalige aanlegkosten camerabeveiliging
Jaarlijkse exploitatiekosten camerabeveiliging
Begeleiding externe projectleider Keurmerk Veilig
Ondernemen
Audit KIWA Keurmerk Veilig Ondernemen
Communicatie
Implementatie Parkmanagement Connected
Licentiekosten Parkmanagement Connected
Organisatie ondernemers- / themabijeenkomsten
Beheer en onderhoud openbare ruimte
Plaatsing entreeborden + extra portaal Denariusstraat
Schoonmaakkosten bewegwijzering
Bijdrage facilitaire voorziening Karolusstraat
Schoonmaakkosten facilitaire voorziening Karolusstraat
Extra groenonderhoud / inzet openbare ruimte
Bestuurskosten
Bestuursaansprakelijkheidsverzekering
Financiële verantwoording / jaarrapportage
Bestuurskosten overig
De Grote Oogst
Projectbegeleiding
Overige
Onvoorzien / overige projecten

Begroting 2023-2027 BIZ Vijf Eiken & Heihoef

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 150.000,00

€ 54.200,00
-

€ 10.970,00

€ 10.970,00

€ 10.970,00

€ 10.970,00

€ 54.200,00
€ 43.880,00

€ 4.000,00
€ 1.600,00

€ 500,00
-

€ 500,00
-

€ 4.000,00
€ 1.600,00

€ 500,00
-

€ 9.500,00
€ 3.200,00

€ 1.250,00
€ 3.000,00
€ 1.000,00

€ 3.000,00
€ 1.000,00

€ 3.000,00
€ 1.000,00

€ 3.000,00
€ 1.000,00

€ 3.000,00
€ 1.000,00

€ 1.250,00
€ 15.000,00
€ 5.000,00

€ 5.000,00
€ 2.500,00

€ 250,00
€ 5.000,00
€ 2.000,00
€ 2.500,00

€ 250,00
€ 2.000,00
€ 2.500,00

€ 250,00
€ 2.000,00
€ 2.500,00

€ 250,00
€ 2.000,00
€ 2.500,00

€ 5.000,00
€ 1.000,00
€ 5.000,00
€ 8.000,00
€ 12.500,00

€ 500,00
€ 1.800,00
€ 500,00

€ 500,00
€ 1.800,00
€ 500,00

€ 500,00
€ 1.800,00
€ 500,00

€ 500,00
€ 1.800,00
€ 500,00

€ 500,00
€ 1.800,00
€ 500,00

€ 2.500,00
€ 9.000,00
€ 2.500,00

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 12.500,00

Totaal uitgaven
Totaal inkomsten jaarlijkse BIZ-bijdragen
Kosten / baten
Jaarlijkse terugbetaling voorfinanciering camera's
Totaal generaal

€ 107.850,00
€ 75.000,00
-€ 32.850,00*

€ 60.520,00
€ 70.000,00
€ 9.480,00
€ 8.250,00
€ 1.230,00

€ 55.520,00
€ 70.000,00
€ 14.480,00
€ 8.250,00
€ 6.230,00

€ 60.620,00
€ 70.000,00
€ 9.380,00
€ 8.250,00
€ 1.130,00

€ 55.520,00
€ 70.000,00
€ 14.480,00
€ 8.250,00
€ 6.230,00

€ 340.030,00
€ 355.000,00

Gemeente Oosterhout kan volgens de overeenkomst perceptie- en administratiekosten (circa € 3.000,-) in rekening brengen bij de BIZ Stichting. De
gemeente Oosterhout zal deze kosten gedurende de periode 1-1-2023 t/m 31-12-2027 niet doorberekenen omdat gemeente Oosterhout de BIZ graag een
succes wil laten worden.
* BIZ Vijf Eiken & Heihoef vraagt hierbij de gemeente om een voor- en/of cofinanciering voor de eenmalige aanleg van de collectieve camerabeveiliging.
In jaar 2 t/m 5 bedragen de jaarlijkse totale inkomsten vanuit de BIZ-bijdragen € 70.000,00, ondanks dat de totale jaarlijkse uitgaven lager uitvallen. Op deze
manier kan een deel aangewend worden voor de terugbetaling van de voorfinanciering van de camerabeveiliging en worden er jaarlijks reserves opgebouwd
die aangewend kunnen worden voor grotere projecten die zich gaandeweg aandienen. Hierdoor kan ingespeeld worden op nadere behoeftes van
ondernemers zonder dat de BIZ-bijdrage jaarlijks herzien hoeft te worden.
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