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1. VAN BELEID NAAR UITVOERING 

1.1 Betere centra en bedrijventerreinen 
 
De centra en bedrijventerreinen zijn de gebieden waar de inwoners van de gemeen-
te Loon op Zand winkelen, werken en verblijven. Ieder gebied heeft zijn eigen speci-
fieke kenmerken en opgaven om nu en in de toekomst een bijdrage te blijven leve-
ren aan een aantrekkelijke gemeente om te wonen en werken. 
 
In de centrumgebieden ligt het accent op winkelen en boodschappen doen. In de 
horecagelegenheden kan men terecht om te eten en te drinken en daarnaast is er 
volop sprake van bedrijvigheid, met een accent op dienstverlenende bedrijven. In 
Kaatsheuvel vraagt het centrum om een opknapbeurt en nieuwe winkels en formu-
les kunnen het gebied aantrekkelijker maken. In Loon op Zand is het op peil houden 
en liefst uitbreiden van de winkels en horeca, in combinatie met de parkeerproble-
matiek nodig om het centrum aantrekkelijk te houden. 
 
In de gemeente Loon op Zand wordt op de bedrijventerreinen volop gewerkt. De 
terreinen vormen bronnen van economische ontwikkeling en werkgelegenheid. 
Bedrijven moeten er kunnen ondernemen en groeien en kunnen beschikken over de 
faciliteiten die ze nodig hebben. De uitstraling van het Bedrijvenpark Kaatsheuvel 
laat te wensen over. De uitstraling van de openbare en private ruimte zit in een 
neerwaartse spiraal. Er treden knelpunten ten aanzien van parkeren, groenvoorzie-
ning, verkeersveiligheid op. Op de Hoogt is sprake van een matige herkenbaarheid 
en bereikbaarheid en loopt de leegstand op. 
 
De kansen en opgaven zijn op hoofdlijnen duidelijk. Nu is het tijd voor de uitvoe-
ring. Het verzilveren van de potenties en het wegnemen van knelpunten vraagt om 
gerichte verbeteringen binnen de gebieden.  
 
 
1.2 Samen werken 
 
In diverse visies is richting gegeven aan de toekomstontwikkeling van de gebieden. 
Nu is het tijd de uitvoering op te pakken. Naast goede plannen zijn daarvoor organi-
satie, middelen en samenwerking nodig. Ondernemers hebben de handschoen op-
gepakt en het opzetten van een uitvoeringsorganisatie geïnitieerd. Onder de noe-
mer van centrum- en parkmanagement worden de plannen concreet gemaakt. Een 
organisatie wordt opgericht en middelen gereserveerd. Onderliggend rapport be-
schrijft de opstart van het centrum- en parkmanagement en vat de op te pakken 
projecten, uitvoeringsorganisatie en financiering samen. 
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De ondernemers hebben het initiatief genomen, maar voor het opzetten van cen-
trum- en parkmanagement is samen werken essentieel. De gemeente, de Kamer van 
Koophandel Brabant en de Rabobank hebben de opzet gesteund met behulp van 
capaciteit en middelen.  
 
 
1.3 Bestaande visies en inbreng ondernemers als basis 
 
Het opstarten van het centrum- en parkmanagement komt niet uit de lucht vallen, 
maar sluit aan op de ontwikkeling van toekomstvisies in de afgelopen jaren. We 
hebben dankbaar gebruik gemaakt van bestaande visies zoals het Sociaal Econo-
misch Beleidsplan en de Centrumvisie voor Kaatsheuvel. Deze studies hebben een 
goede basis geboden om verbeterpunten aan te dragen. 
 
De meeste informatie is echter van de belangrijkste betrokkenen gekomen, namelijk 
de ondernemers. Centrum- en parkmanagement is er voor en door de ondernemers. 
De ondernemers bepalen of centrum- en parkmanagement gewenst is, op welke 
manier en met welke projecten. 
 
Er is veel aandacht besteed aan het betrekken van de ondernemers. Die aanpak is in 
hoofdstuk 2 beschreven. De ondernemers hebben volop input geleverd en staan aan 
de basis van deze rapportage.  
 
 
1.4 Tijd voor actie 
 
De uitgangspunten uit de visies zijn waardevol gebleken, evenals de inbreng en 
ideeën van de ondernemers. Maar centrum- en parkmanagement staan vooral in het 
teken van de uitvoering. De plannen moeten zichtbaar worden en de verbeteringen 
merkbaar.  
 
De situatie in de winkelgebieden en op de bedrijvenparken tonen die urgentie ook 
aan. Stilstand is achteruitgang is een cliché, maar in de gebieden in de gemeente 
Loon op Zand absoluut waar. Zonder vernieuwing in ruimtelijke opzicht, ten aanzien 
van organisatie en vanuit nieuwe gebruikers, zullen de centra de concurrentiestrijd 
met omliggende gemeenten en het internet verliezen. De bedrijvenparken zullen 
zonder ingrepen minder aantrekkelijk zijn voor ondernemers om gevestigd te blij-
ven of zich nieuw te vestigen. Leegstand en verloedering liggen dan op de loer.  
 
Niet voor niets hebben de ondernemers zelf de handschoen opgepakt en hebben ze 
sterk bijgedragen aan de opstart van centrum- en parkmanagement. Het is essenti-
eel dat ze dat blijven doen. Kortom, het is tijd voor actie. 
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1.5 Inhoud rapport 
 
Dit rapport moet de leidraad vormen voor de publiek-private samenwerking ter 
bevordering van de uitstraling, de levendigheid, de faciliteiten en voorzieningen en 
het functioneren van de centra en bedrijvenparken in de gemeente Loon op Zand.  
 
Achtereenvolgens komen in deze rapportage aan bod: 
 de stappen die we de afgelopen maanden hebben gezet (hoofdstuk 2); 
 een beschrijving van de vier gebieden, met de projecten die via het centrum- en 

parkmanagement uitgevoerd moeten gaan worden (hoofdstuk 3); 
 de organisatie waarin centrum- en parkmanagement worden in de gemeente 

Loon op Zand worden ingebed (hoofdstuk 4); 
 de resultaten van de informele draagvlakmetingen (hoofdstuk 5); 
 vervolgstappen voor het opstarten centrum- en parkmanagement (hoofdstuk 6).  
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2. PROCES EN COMMUNICATIE 

2.1 Projectstructuur 
 
Het invoeren van centrum- en parkmanagement vraagt om veel voorbereiding, over-
leg en samenwerking. In de voorbije periode is die voorbereiding met veel enthousi-
asme doorlopen. Hiervoor is een stuurgroep opgericht, zijn gebiedsgerichte kennis-
tafels en voortgangsgesprekken georganiseerd en hebben informele draagvlakses-
sies plaatsgevonden.  
 
Stuurgroep 
De stuurgroep heeft de kar getrokken om de plannen per gebied, de organisatie en 
de financiering te beschrijven en de bijeenkomsten te organiseren. In de stuurgroep 
waren de belangen van alle partijen vertegenwoordigd.  
 Guus van Es: bestuurslid SOL (Stichting Ondernemend Loon op Zand); 
 Herman Bleekendaal: bestuurslid SOL (Stichting Ondernemend Loon op Zand); 
 Piet den Hartog: bestuurslid SOL (Stichting Ondernemend Loon op Zand); 
 Caroline Samuels: secretariaat SOL (Stichting Ondernemend Loon op Zand); 
 Henk van Komen: wethouder economische zaken gemeente Loon op Zand; 
 Trudie Fabus: beleidscontactfunctionaris gemeente Loon op Zand; 
 Jos Wijckmans: beleidsmedewerker belastingen gemeente Loon op Zand; 
 Bram Boek: Kamer van Koophandel Brabant; 
 Irma Verhoeven: Kamer van Koophandel Brabant; 
 Stefan van Aarle: BRO; 
 Sven Maas: BRO. 
 
Ronde tafel gesprekken 
Per gebied is met ondernemers gediscussieerd over de knelpunten en opgaven.  
Daarin is toegelicht wat de doelstellingen met het centrum- en parkmanagement 
zijn, hoe groot het gebied is en welke bedrijven hierin vallen en hoe de organisatie 
en de financiering er op hoofdlijnen uit kunnen komen te zien. Voor de vier locaties 
is een brainstorm gehouden waarvoor ondernemers uit het gebied waren uitgeno-
digd.  
 
Brede voortgangsgesprekken 
De voortgang van het traject is zo veel als mogelijk gedeeld met alle ondernemers 
en partijen die zich betrokken voelden bij het project. Daarom zijn naast de stuur-
groep ook alle deelnemers uit de ronde tafel gesprekken uitgenodigd. De avonden 
hadden een deels informerend en deels open karakter. Naast inhoudelijke toelich-
ting en het bijpraten over de voortgang, konden vragen worden gesteld en werd 
samen nagedacht over de koers om de beste resultaten te bereiken. 
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Informele draagvlaksessies 
Als sluitstuk hebben eind september en begin oktober informele draagvlaksessies 
plaatsgevonden. Per gebied is een concreet voorstel gepresenteerd. Op de avonden 
is enthousiasme gecreëerd bij de ondernemers, zijn vragen beantwoord en is gepro-
beerd om twijfels bij kritische ondernemers weg te nemen. De uit te voeren pro-
jecten, de organisatie en de financiering zijn toegelicht. De aanwezigen hebben met 
behulp van groene en rode kaarten een stem uitgebracht, waarmee ze een positief 
of negatief advies over het plan konden geven. Daarmee is informeel een beeld 
gecreëerd van de tussenstand en haalbaarheid van het centrum- of parkmanage-
ment in het betreffende gebied. In hoofdstuk 5 is voor ieder van de vier gebieden 
een kort verslag van de avond opgenomen.  
 
 
2.2 Ambassadeurs 
 
Voor ieder gebied zijn ondernemers gevraagd te helpen de doelen van het centrum- 
en parkmanagement toe te lichten aan andere ondernemers, vragen te beantwoor-
den en te bouwen aan draagvlak. Dit past in de lijn van het centrum- en parkmana-
gement: van en voor ondernemers. De ondernemers die de voorbije maanden actief 
hebben bijgedragen zijn benoemd als ambassadeurs van de gebieden. De ambassa-
deurs zijn hieronder per gebied benoemd.  
 
Centrum Kaatsheuvel 
Piet den Hartog 
Jörgen Lips 
Joost Geelen 
Gerard van Wezenbeek 
Geert van Kempen 
Maarten Scharen 
 
Centrum Loon op Zand 
Guus van Es 
Jan van Besouw 
Sandra Verhoeven 
Toby van der Heijden 
Koert van Loon 
 
Bedrijvenpark Kaatsheuvel 
Herman Bleekendaal 
Erik van Dommelen 
Jan Endeman 
Sjaak Brok 
Jan Wellens 
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Frank Snoeren 
Ad Hultermans 
Romano van Baar 
 
Bedrijvenpark de Hoogt 
Jack Vrins 
Marcel Geerts 
Ton van Venrooij 
Marc Goudziers 
Marjo Voogt 
Peter de Koster 
 
 
2.3 Mondeling en schriftelijk 
 
Het delen van informatie, het opbouwen van draagvlak en communicatie zijn essen-
tieel bij het voorbereiden van centrum- en parkmanagement. Via de in de vorige 
paragraaf benoemde overlegstructuren is continu de voortgang toegelicht. De voor-
bereiding liepen al in 2011 en op 17 april is de start van het project met het over-
handigen van de vouchers en bijdragen van de Kamer van Koophandel, Rabobank 
en gemeente Loon op Zand beklonken. 
 
De eerste stuurgroep bijeenkomst vond plaats op 24 april. Begin juni zijn de ronde 
tafel gesprekken gehouden. Vervolgens is vanaf de zomerperiode hard gewerkt aan 
het bouwen van draagvlak bij de ondernemers. De ambassadeurs hebben alle on-
dernemers persoonlijk benaderd (of proberen te benaderen) en hebben de plannen 
aan ze toegelicht. Zoals genoemd hebben eind september en begin oktober de in-
formele draagvlaksessies plaatsgevonden. 
 
Tussendoor is ook schriftelijk aandacht gevraagd voor het centrum- en parkmana-
gement. Ten eerste in de vorm van een nieuwsbrief en het verspreiden van de plan-
nen per gebied. Maar ook door het persoonlijk uitnodigen van de ondernemers om 
vooral aanwezig te zijn op de informele draagvlaksessies. 
 
Het voorgaande intensieve proces heeft geleid tot de resultaten die tot op het mo-
ment van het schrijven van deze rapportage bekend zijn. 
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3. WERKPLANNEN PER GEBIED 

3.1 Vier plannen 
 
Voor de vier gebieden is ieder een plan op maat gemaakt. Hierna worden achtereenvol-
gens het centrum van Kaatsheuvel, het bedrijvenpark Kaatsheuvel, het centrum van Loon 
op Zand en bedrijventerrein de Hoogt behandeld1. 
 
We staan nog even specifiek stil bij bedrijvenpark Kaatsheuvel. Hoewel hier sprake is van 
een bestaand gebied en een nieuw te ontwikkelen gedeeld, wordt het gezamenlijk als het 
bedrijvenpark Kaatsheuvel beschouwd. Voor het opstarten van het parkmanagement rich-
ten we ons op het bestaande gebied en de ondernemers die hier gevestigd zijn.  
 
De gevestigde bedrijven zullen deelnemen aan het parkmanagement. De gebiedsverbete-
ringen en faciliteiten hebben dan ook betrekking op het bestaande gebied. Alleen be-
staande bedrijven die op een geregistreerd adres zijn gevestigd kunnen worden aangesla-
gen voor de reclamebelasting. De bestaande ondernemers vormen dan ook de basis. 
 
Wel wordt rekening gehouden met de ontwikkeling dat bedrijven die zich vestigen op het 
nieuw te ontwikkelen deel van het bedrijvenpark, zich automatisch aansluiten bij het 
parkmanagement. Hier wordt in het koopcontract van de bedrijfsgrond rekening mee 
gehouden.  
 
Ideeënkader 
We staan met opzet even stil bij het detailniveau van de werkplannen. De plannen geven 
richting aan de plannen en acties in de gebieden. Iedereen is zich er goed van bewust dat 
het om concept-plannen gaat en dat de acties nadere uitwerking vragen. Die uitwerking 
zullen de ondernemers gezamenlijk ter hand nemen, op het moment dat er definitief 
wordt besloten over de formele opstart van het centrum- en parkmanagement. De werk-
plannen geven bewust de ruimte aan de ondernemers om hun inbreng te leveren en ac-
centen aan te brengen. De gebiedsgerichte commissies zullen de verfijning in eerste aan-
leg op zich nemen.  
 
Schaalvoordelen 
Vanwege de gezamenlijke aanpak van meerdere gebieden zullen schaalvoordelen gereali-
seerd kunnen worden. Het SOL stuurt als centrale organisatie vier gebieden aan. Dat 
scheelt in de kosten en capaciteit ten aanzien van organisatie, PR en communicatie. De 
gemeente doorloopt in een keer vier trajecten, waardoor de belasting op de organisatie 
minder groot is dan wanneer dit in vier aparte trajecten gebeurt.  
 
 

                                                      
1 In de diverse werkplannen gaan we  kort in op de organisatie van het centrum- en parkmanagement. Een uit-

gebreide toelichting op de organisatieaspecten is opgenomen in hoofdstuk vier.  
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De rollen van de centrum- en parkmanager kunnen efficiënter worden uitgevoerd, waar-
door taken gecombineerd kunnen worden en kosten bespaard. Dit betekent ook dat een 
centrum- en parkmanager voor de kleinere gebieden als het centrum van Loon op Zand en 
bedrijventerrein de Hoogt bereikbaar zijn, doordat ze aan kunnen haken op de grotere 
gebieden in Kaatsheuvel. Voor gebieden van een dergelijke omvang is een centrum- of 
parkmanager individueel zelden haalbaar.  
 
Ook in de daadwerkelijke uitvoering van de acties en projecten zijn schaalvoordelen te 
realiseren. Het onderzoek naar glasvezel op het Bedrijvenpark Kaatsheuvel, kan tegelijk 
ook op de Hoogt worden uitgevoerd. En de stromen van de gezamenlijke inkoop worden 
dikker, wanneer dit voor meerdere gebieden gezamenlijk wordt georganiseerd.  
 
Dit neemt niet weg dat ieder gebied haar eigen accenten, opgaven en acties kent. Voorop 
staat dat ieder gebied daar op een eigen manier invulling en kleur aan kan geven. De ge-
zamenlijke aanpak kan net de voordelen bieden, om doelen te realiseren die individueel 
(als ondernemer en gebied) buiten bereik blijven.  
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3.2 Centrum Kaatsheuvel 
 
Centrumgebied Kaatsheuvel 

Het centrum van Kaatsheuvel beschikt over een vrij compleet detailhandelsaanbod, met de nadruk 

op boodschappen doen. De inrichting en uitstraling van het centrum laten te wensen over. De 

openbare ruimte oogt verouderd en slordig. Het doorgaand verkeer creëert een onrustige en onge-

zellige beleving. Echter, het centrum staat in de steigers. Er is een plan opgesteld voor de Nieuwe 

Markt en omgeving: het ‘Bruisend Dorpshart’.  

 

Bijzonder aan het centrum is de directe aansluiting aan het bedrijventerrein ‘De Kets’ aan de 

noordzijde.  

 

SWOT-analyse 

Sterk 

 Mix van zelfstandig winkelbedrijven en lan-

delijk winkelformules 

 Ruim en divers aanbod aan supermarkten 

 Parkeermogelijkheden bij supermarkten 

 Uitstraling en invulling winkelcentrum 

Hoofdpoort 

 

Zwak 

 Bereikbaarheid centrum (ontsluiting) 

 Beperkt horeca-aanbod 

 Inrichting en uitstraling centrum: rommelig, 

matig onderhoud en matige beeldkwaliteit 

 Bouwlocatie in centrum 

 Veel verspreid winkelaanbod 

 Veiligheid 

 Toenemende leegstand 

Kans 

 Ontwikkeling ‘Bruisend Dorpshart’ en relatie 

met centrum 

 Verbeteren uitstraling en routing kernwin-

kelgebied 

 Versterken recreatieve functie centrum 

Bedreiging 

 Afnemende bezoekersaantallen door status 

quo centrum 

 Concurrentie grotere winkelgebieden in 

regio 

 

Afbakening gebied 

Het hart van het centrum van Kaatsheuvel wordt gevormd door de Hoofdstraat, inclusief winkel-

centrum Hoofdpoort. Het boodschappenaanbod is geconcentreerd in en aan de ‘achterzijde’ van de 

Hoofdpoort. Ten zuiden komt de Peperstraat uit op het ‘Bruisend Dorpshart’. De overige straten 

zijn met name uitlopers van het winkelgebied.  

 

Aantal bedrijven in het gebied 

Detailhandel: 83 

Horeca: 12 

Overig (dienstverlening, atelier, showroom etc.): circa 35 

 

 

 
Centrumgebied Kaatsheuvel 
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Doelstelling en ambities 

Het versterken van de ruimtelijke en functionele structuur van het centrum, met als resultaten 

het versterken van het vestigingsklimaat, een verbeterde uitstraling en het versterken van het 

economisch functioneren. Een impuls geven aan het voorzieningenaanbod in het centrum van 

Kaatsheuvel. Het versterken van de lokale (eigen inwoners) en regionale (toeristisch recreatie-

ve bezoekers) aantrekkingskracht.  
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Voorstel actieprogramma 

Top 7 

1. Versterken ruimtelijke kwaliteit en uitstraling: zoals reeds geconstateerd laat de uitstraling van 

het centrum te wensen over. De kwaliteit van de openbare ruimte verdient op korte termijn een 

impuls. Partijen dienen gezamenlijk de uitgangspunten met betrekking tot de inrichting te for-

muleren. Dit gaat samen met het ordenen en handhaven van reclames en uitstallingen van on-

dernemers. Het straatbeeld is nu te onrustig.  

 Het centrummanagement fungeert als spin in het web van gemeente, ondernemers en 

vastgoedeigenaren. Daarnaast kan het centrummanagement ook zelf kleinschalige pro-

jecten initiëren (groen, bloemen, banners) of onderzoek doen.  

2. Schoon, heel en veilig: ondernemers in het centrum hebben klachten over de veiligheid en het 

reinigingsniveau in het centrum. Met betrekking tot het thema ‘schoon' ligt er een uitdaging 

om de reinigingsdiensten te intensiveren. Met name in het weekend is er sprake van vernielin-

gen en overlast door jongeren. Op korte termijn investeert de gemeente reeds in extra camera’s. 

Aanvullend hieraan kan het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) opnieuw worden geïntrodu-

ceerd.  

 Het centrummanagement is in staat taken op te pakken aanvullend op het basisniveau 

waarvoor de gemeente verantwoordelijk is/blijft. Een voorbeeld hiervan is het frequenter 

reinigen van het centrum.  

3. Promotie: op dit moment is er geen sprake van een collectieve promotie van het centrum. Er 

liggen kansen om dit op te pakken vanuit het centrummanagement.  

 Het centrummanagement is leidend voor het kiezen en ontwikkelen van in te zetten mid-

delen. Bijvoorbeeld een website voor de bezoekers van het centrum, collectieve adverten-

ties in gedrukte media of het uitgeven van een brochure met daarin arrangementen.  

4. Activiteiten: een middel van meer bezoekers naar het centrum te trekken is het organiseren van 

activiteiten.  

 Het centrummanagement is aanjager en organisator van de te organiseren activiteiten. Het 

modeweekend kan als voorbeeld dienen voor andere evenementen. 

5. Openingstijden: er heerst verdeeldheid over de meerwaarde van koopzondagen in het centrum. 

Tijdens de reguliere 12 koopzondagen is slechts een deel van de ondernemers geopend. Dit is 

een doorn in het oog van de consument. Een duidelijk en collectief gedragen beleid is nodig.  

 Het centrummanagement is primair gesprekspartner van de gemeente. Suggestie kan zijn 

om de koopzondagen aantrekkelijker te maken met kleinschalige evenementen georgani-

seerd door het centrummanagement.  

6. Aanbodversterking en branchering: nieuwe winkels en horecabedrijven kunnen de aantrek-

kingskracht van het centrum versterken. Het behouden en uitbouwen van de mix tussen lande-

lijk opererende filiaalbedrijven en lokale ondernemers dient daarbij als vertrekpunt. De focus 

dient uit te gaan naar verblijfshoreca en winkels in de recreatieve branches (kleding en mode, 

schoenen, sport en spel).  

 Een middel hiervoor is het opstellen van aan brancherings- en acquisitieplan. Aan de hand 

van dit plan kan er actief te werk gegaan worden op het vlak van aanbodversterking, ac-

tieve sturing bij verplaatsing en nieuwsvestiging en het bestrijden van leegstand. Het cen-

trummanagement stimuleert het opstellen van het plan. Een aan te stellen centrummana-

ger zorgt in samenwerking met de gebiedscommissie en de gemeente voor de concrete 

benadering van partijen.  

7. Kwaliteitsverbetering warenmarkt: ondernemers geven aan dat de warenmarkt in de huidige 

vorm geen bijdrage levert aan het economische functioneren van het centrum. Bovendien staat 
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de kwaliteit van de markt onder druk. Over een verbetering en alternatieve locatie zijn reeds 

gesprekken gaande. 

 De rol van het centrummanagement is gelegen in het voordragen van alternatieve locaties 

en het stimuleren bij de realisatie van de nieuwe locatie.  

Langere termijn 

 Consumentenonderzoek (herkomst, bezoekintensiteit, bestedingen etc.) 

 Verbeteren mogelijkheden fietsparkeren 

 Verkeersluw centrum  

 Herstellen historische gevels 

 Aanpak straatverlichting 

 

Samenvatting projecten 2013 

Titel project Raming kosten Trekker(s) binnen  

centrummanagement 

Fasering 

1 Ruimtelijke kwaliteit en uitstraling € 2.500,- Centrummanager Medio 2013 

2 Schoon, heel en veilig € 2.500,- Centrummanager Start 2013 

3 Promotie € 10.000,- Centrummanager Start 2013 

4 Activiteiten € 5.000,- Centrummanager  Medio 2013 

5 Aanbodversterking € 5.000,- WVK, eigenaren, 

 centrummanager 

Start 2013 

6 Aanpak warenmarkt € 1.000,- Gemeente Reeds gestart 
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Organisatie 

De coördinatie en aansturing van het centrum- en parkmanagement in Loon op Zand en 

Kaatsheuvel door de stichting SOL opgepakt. Het bestuur van SOL richt zich op de volgende 

taken: 

 Beheren van de middelen afkomstig uit het ondernemersfonds 

 Vaststellen van het meerjarenprogramma per gebied 

 Vaststellen van het jaarlijks actieplan, inclusief begroting per gebied 

 Toezicht op de besteding van de middelen per gebied 

 Contacten met de besturen van de afzonderlijke gebieden 

 Evaluatie centrum- en parkmanagement. 

 

Voor de uitvoering van het centrummanagement in Kaatsheuvel wordt een gebiedsgerichte 

commissie opgericht. De commissie bestaat uit ondernemers die actief zijn in het gebied, met 

oog voor de diversiteit in ondernemingen. De commissie heeft de volgende taken: 

 Opstellen van het jaarplan en de begroting voor het daaropvolgende jaar 

 Opstellen meerjarenprogramma 

 Projectgerichte aansturing en uitvoering van de acties uit het jaarplan 

 Contacten met SOL als overkoepelende ondernemersvereniging 

 Contacten met de individuele ondernemers binnen het gebied 

 

Een aan te stellen centrummanager draagt in nauwe samenspraak met het bestuur zorg voor 

de afstemming, communicatie en uitvoering van projecten. 

 

Financiering 

Constructie 

Zoals in de verdeelsleutel voor 2013 en verder aangegeven, wordt ernaar gestreefd om een 

systeem van collectieve financiering in 2013 in te voeren, waardoor bij voldoende draagvlak 

alle ondernemers in het centrumgebied verplicht worden om bij te dragen aan het centrum-

management. Het geld wat op deze wijze bijeen wordt gebracht, wordt in een ondernemers-

fonds gestort. Momenteel is sprake van circa 125 ondernemers (detailhandel, horeca, pu-

blieksgerichte dienstverlening) in het centrum van Kaatsheuvel (zie gebiedsafbakening). Het 

tarief per individuele ondernemer dient te worden bepaald op basis van het ambitieniveau en 

de bijbehorende begroting.  

 

Als grondslag voor de structurele financiering is in de gemeente Loon op Zand in een vroeg 

stadium gekozen voor de reclamebelasting op basis van de WOZ-waarde van het gebruikers-

deel van de panden. In de praktijk blijkt dat de WOZ-waarde als basis goedkoper en eerlijker 

is dan een tarief op basis van de omvang van de reclame-uiting. Differentiatie tussen panden 

zit immers versleuteld in de berekening van de WOZ-waarde. Daarnaast liggen de inningskos-

ten lager doordat wordt aangesloten bij een bestaand gemeentelijk instrument.  

 

 

 

Om de ambities in het centrum waar te maken is minimaal een budget van € 45.000,-op jaar-

basis nodig. Gezien het aantal ondernemers (circa 125) in het gebied hebben we het dan over 

een gemiddelde bijdrage van € 350,- per ondernemer. Voorstel is een minimum van € 200,- per 

jaar en een maximum van € 500,- per jaar. De bijdrage aan de Winkeliersvereniging Kaatsheu-
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vel kan per 2013 substantieel worden verminderd.  

 

Voorstel begroting 

 

INKOMSTEN 2013 2014 2015 

Middelen Ondernemersfonds € 45.000,- € 45.000,- € 45.000,- 

Bijdrage gemeente PM PM PM 

Subsidies / sponsoring PM PM PM 

Overige inkomsten PM PM PM 

Subtotaal € 45.000,- € 45.000,- € 45.000,- 

  

UITGAVEN 2013 2014 2015 

Algemene kosten  

1. Heffingskosten PM PM PM 

2. Reservering risico € 2.000,- € 2.000,- € 2.000,- 

Subtotaal € 2.000,- € 2.000,- € 2.000,- 

Beheerkosten  

1. Kosten centrummanager  € 18.000,-  € 18.000,- € 18.000,- 

2. Algemene kosten SOL  € 1.500,-  € 1.500,-  € 1.500,- 

3. Communicatie + PR   € 2.000,- € 2.000,- € 2.000,- 

Subtotaal  € 21.250,-  € 21.250,- € 21.250,- 

Projectkosten 

Ruimtelijke kwaliteit en  

uitstraling 

Schoon, heel en veilig 

Promotie 

Activiteiten 

Aanbodversterking 

Aanpak warenmarkt 

Overig 

 

€ 2.500,-

€ 2.500,-

€ 10.000,-

€ 5.000,-

€ 5.000,-

€ 1.000,-

€ 750,-

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

 

PM 

 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

Subtotaal   € 21.750,-  € 21.750,- € 21.750,- 

Totale kosten € 45.000,- € 45.000,- € 45.000,- 
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3.3 Bedrijvenpark Kaatsheuvel 
 
Bedrijvenpark Kaatsheuvel 

Het gebied bestaat uit vier deelgebieden die verspreid over de tijd zijn aangelegd en daarmee ook 

een eigen signatuur kennen. Het kleinste gebied staat bekend als de Veerweg. Verder naar het 

westen en in de tijd ontwikkeld zijn gelegen de Kets, de Kets-West en het nu in ontwikkeling zijnde 

de Kets-West II (ook wel bedrijvenpark Kaatsheuvel). Als werktitel voor het totale gebied is gekozen 

voor Bedrijvenpark Kaatsheuvel. 

 

De accenten van de uitdagingen verschillen per deelgebied. Maar de algemene deler is dat met een 

kwaliteitsimpuls op ruimtelijk (uitstraling openbare ruimte, kwaliteit infrastructuur, kwaliteit priva-

te kavels) en facilitair (gezamenlijke contracten, beveiliging, glasvezel) gebied de grootste vooruit-

gang te boeken is. Vooruitgang die individueel niet gerealiseerd kan worden. 

 

Het bundelen van de krachten van de ondernemers in het gebied is de eerste aanzet hiertoe. 

 

SWOT-analyse 

Sterk 

 Op diverse plekken wordt geïnvesteerd in 

het gebied 

 Groot aantal bedrijven in het gebied, dus 

ook potentieel als deelnemer parkmanage-

ment 

 Sterk gemengd profiel zorgt voor weerbaar 

terrein 

Zwak 

 Vrachtwagen parkeren zorgt voor proble-

men 

 Doodlopende straten 

 Kwaliteit groenvoorziening matig 

 Ondernemers zijn beperkt georganiseerd 

 Veiligheid fietsers matig 

 Matige entree 

Kans 

 Revitalisering kan vliegwiel zijn voor park-

management 

 Aanleg nieuwe terrein kan vliegwiel zijn 

voor projecten en leden parkmanagement 

Bedreiging 

 Grote diversiteit zorgt voor verschillende 

belangen 

 Afwijkende afspraken voor parkmanage-

ment nieuw terrein 

 

Afbakening gebied 

Aan de noordzijde wordt de grens gevormd door de Zuidhollandsedijk. Via de Roestenberg-

straat, de Veerweg en de Schotsestraat en Poolsestraat wordt de Hoofdstraat bereikt. Het 

cluster Multimate valt buiten het plangebied. De begrenzing vanuit de Hoofdstraat loopt 

door tot de Amerikastraat. Vanaf daar loop de afbakening westwaarts tot aan de Capelse-

straat. De planbegrenzing van het ontwikkelgebied de Kets-West II maakt het gebied af.  

Aantal bedrijven in het gebied 

232 bedrijven. Meegenomen zijn alle bedrijven. 

Ook winkels, horeca en overig. 

Uitgangspunt is circa 225 deelnemers. 
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Bedrijvenpark Kaatsheuvel 
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Doelstelling en ambities 

Centrale doelstelling is om het terrein vanuit verschillende thema’s een impuls te geven, zodat 

het aansluit bij de moderne vestigings- en bezoekwensen van ondernemers, werknemers en 

bezoekers.  

 

In het revitaliseringsplan voor het gebied zijn concrete verbeterpunten opgenomen. Echter de 

verbetering geschiedt enkel onder de voorwaarde dat parkmanagement tot stand komt in het 

gebied. 

 

De verbeteringsslagen richten op: 

A. De infrastructuur: moderniseren wegen en aanleg van fietsstroken 

B. De groenvoorzieningen: upgrading en groot onderhoud 

C. Parkeren: oplossen problemen vrachtwagens en personenauto’s 

D. Uitstraling entree: verbeteren van de aantrekkelijkheid van de uitstraling 

E. Uitstraling privaat terrein: verbeteren van voorterreinen en streven naar uniformering van 

inrichting en materiaalgebruik. 

 

Naast de ruimtelijke verbeteringen kan met het organiseren van de bedrijven op Bedrijven-

park Kaatsheuvel één geluid naar buiten uitgedragen worden. Ook kunnen gezamenlijk faci-

liteiten worden gerealiseerd, die individueel niet haalbaar zijn. Dat kan gaan om gezamenlij-

ke beveiliging of glasvezel, maar ook de inkoop van energie of een gezamenlijk afvalcontract. 

 

Voorstel actieprogramma 

Top 7 

1. Pakket revitalisering: in het revitaliseringsplan zijn zeven verbeteracties opgenomen die 

het terrein een kwaliteitsimpuls geven. Die bestaan uit het verbeteren van de infrastruc-

tuur, groenvoorziening, parkeervoorzieningen en de entree. Voorwaarde voor de realisa-

tie van de verbeteringen, is dat het parkmanagement tot uitvoering komt. 

 Het parkmanagement zorgt voor inbreng en voorstellen naar de gemeente toe om 

de revitalisering optimaal uit te voeren en de wensen van ondernemers te communi-

ceren. Het stimuleren van de ondernemers op het terrein om het parkmanagement 

tot stand te laten komen is de belangrijkste opdracht. 

2. Onderzoek naar en aanleg glasvezel: de ondernemers hebben sterke behoefte aan glasve-

zel. Er dient snel een onderzoek te worden opgestart. Op basis van het onderzoek kan di-

rect worden doorgepakt naar de aanleg ervan.  

 Het parkmanagement kan zorgen voor de medewerking en juiste informatiever-

strekking van de ondernemers op het terrein. Voorfinanciering is gewenst, omdat zo 

snel mogelijk gestart dient te worden met het onderzoek. Bij voorkeur voordat het 

parkmanagement begin 2013 van start gaat. 

 Aangezien met de revitalisering diverse wegen worden heringericht en worden op-

gebroken, kunnen daarmee forse kosten voor de aanleg worden bespaard. Het ver-

dient aanbeveling z.s.m. het onderzoek te starten en bij een positieve uitkomst de 

aanleg mee te laten lopen in de revitalisering. 
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3. Bewegwijzering Tolweg en Veerweg: veelvuldig rijden vrachtwagens deze straten in, ter-

wijl ze hier niet moeten zijn. Aangezien er sprake is van een doodlopende straat, zorgt dit 

voor onveilig gemanoeuvreer. Door het verbeteren van de bewegwijzering ter plaatse 

kunnen deze situaties worden voorkomen. 

 De rol van het parkmanagement is vooral gelegen in het lobbyen naar gemeente om 

de bewegwijzering te realiseren. Eventueel kan een deel van het budget worden in-

gezet als ondernemersbijdrage. 

4. In stand houden KVO-keurmerk: het zorgen voor een net terrein zijn van groot belang 

voor de totale uitstraling. Het voorkomen van inbraken, het zorgen voor veilig parkeren 

en laden en lossen, maar ook het stimuleren van nette voorterreinen en kwaliteitsverbete-

ring van gevels zijn daarin het meest van belang. Door het in stand houden van het keur-

merk kan worden bespaard op de verzekeringspremies. 

 Het parkmanagement schakelt tussen gemeente en ondernemers. Het wijst de ge-

meente op het basisniveau waarvoor het verantwoordelijk is. Daarnaast spreekt het 

ondernemers aan om netjes om te gaan met de kavels, parkeren en laden en lossen. 

5. Gezamenlijke inkoop: Door samen in te kopen kunnen schaalvoordelen worden behaald. 

Belangrijkste thema’s op het Bedrijvenpark zijn energie, afvalcontracten, privaat onder-

houd groenvoorziening en reclame en PR.  

 Het parkmanagement kan de behoeften inventariseren en bij leveranciers offertes 

opvragen. Het netwerk en de referenties van de parkmanager kunnen hier ook een 

stevige bijdrage in leveren. 

Langere termijn 

 Collectief inkopen energie en reclame 

 Collectief afvalcontract 

 Integrale en terreinbrede aanpak parkeerprobleem 

 Reguleren reclame-uitingen 

 Periodiek klein onderhoud 

 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

 

Samenvatting projecten 2013 

Titel project Raming kosten Fasering

1 Pakket revitalisering Geen Vanaf najaar 2012

2 Onderzoek naar en aanleg glasvezel * € 35.000,- Direct

3 Bewegwijzering Tolweg en Veerweg € 5.000,- Start 2013

4 In stand houden KVO-keurmerk** € 1.000,- Direct

5 Inventariseren mogelijkheden gezamenlijke 

inkoop 

€ 2.500,- Start 2013

* begroot is het onderzoek en een jaarlijkse inschatting van de exploitatie 

** exclusief proceskosten die MKB Nederland nu om niet inbrengt 
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Organisatie 

De coördinatie en aansturing van het centrum- en parkmanagement in Loon op Zand en 

Kaatsheuvel door de stichting SOL (Stichting Ondernemend Loon op Zand) opgepakt. Het 

bestuur van SOL richt zich op de volgende taken: 

 Beheren van de middelen afkomstig uit het ondernemersfonds 

 Vaststellen van het meerjarenprogramma per gebied 

 Vaststellen van het jaarlijks actieplan, inclusief begroting per gebied 

 Toezicht op de besteding van de middelen per gebied 

 Contacten met de besturen van de afzonderlijke gebieden 

 Evaluatie centrum- en parkmanagement. 

 

Voor de uitvoering van het parkmanagement in Kaatsheuvel wordt een gebiedsgerichte 

commissie opgericht. De commissie bestaat uit ondernemers die actief zijn in het gebied, met 

oog voor de diversiteit in ondernemingen. De commissie heeft de volgende taken: 

 Opstellen van het jaarplan en de begroting voor het daaropvolgende jaar 

 Opstellen meerjarenprogramma 

 Projectgerichte aansturing en uitvoering van de acties uit het jaarplan 

 Contacten met SOL als overkoepelende ondernemersvereniging 

 Contacten met de individuele ondernemers binnen het gebied 

 

Een aan te stellen parkmanager draagt in nauwe samenspraak met het bestuur zorg voor de 

afstemming, communicatie en uitvoering van projecten. 

 

Financiering 

Constructie 

Zoals in de verdeelsleutel voor 2013 en verder aangegeven, wordt ernaar gestreefd om een 

systeem van collectieve financiering in 2013 in te voeren, waardoor bij voldoende draagvlak 

alle ondernemers in het gebied verplicht worden om bij te dragen aan het parkmanagement. 

Het geld wat op deze wijze bijeen wordt gebracht, wordt in een ondernemersfonds gestort.  

 

Momenteel is sprake van circa 225 ondernemers op het bedrijvenpark Kaatsheuvel (zie ge-

biedsafbakening). Het tarief per individuele ondernemer dient te worden bepaald op basis 

van het ambitieniveau en de bijbehorende begroting.  

 

Als grondslag voor de structurele financiering is in de gemeente Loon op Zand al in een vroeg 

stadium gekozen voor de reclamebelasting op basis van de WOZ-waarde van het gebruikers-

deel van de panden. In de praktijk blijkt dat de WOZ-waarde als basis goedkoper en eerlijker 

is dan een tarief op basis van de omvang van de reclame-uiting. Differentiatie tussen panden 

zit immers versleuteld in de berekening van de WOZ-waarde. Daarnaast liggen de inningskos-

ten lager doordat wordt aangesloten bij een bestaand gemeentelijk instrument.  
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Om de ambities op het Bedrijvenpark waar te maken is minimaal een budget van € 68.000,-op 

jaarbasis nodig. Gezien het aantal ondernemers in het gebied (circa 225 deelnemers) hebben 

we het dan over een gemiddelde bijdrage van € 300,- per ondernemer. Voorstel is een mini-

mum van € 200,- per jaar en een maximum van € 600,- per jaar. De bijdrage aan het KVO van 

€ 100,- per jaar komt binnen het parkmanagement budget te vallen.  

 

Voorstel begroting 

 

INKOMSTEN 2013 2014 2015

Middelen Ondernemersfonds € 68.000,- € 68.000,- € 68.000,-

Bijdrage gemeente PM PM PM

Subsidies / sponsoring PM PM PM

Overige inkomsten PM PM PM

Subtotaal € 68.000,- € 68.000,- € 68.000,-

  

UITGAVEN 2013 2014 2015

Algemene kosten  

3. Heffingskosten PM PM PM

4. Reservering risico € 3.000,- € 3.000,- € 3.000,-

Subtotaal € 3.000,- € 3.000,- € 3.000,-

Beheerkosten  

4. Kosten parkmanager € 18.000,-  € 18.000,-  € 18.000,-

5. Algemene kosten SOL  € 2.500,- € 2.500,- € 2.500,-

6. Communicatie + PR   € 2.000,- € 2.000,- € 2.000,-

Subtotaal € 22.500,-  € 22.500,- € 22.500,-

Budget projectkosten 

Onderzoek naar glasvezel 

Bewegwijzering Tolweg en Veerweg 

In stand houden KVO-keurmerk 

Mogelijkheden gezamenlijke inkoop 

€ 34.000,-

€ 5.000,-

€ 1.000,-

€ 2.500,-

 

PM 

PM 

€ 1.000,- 

PM 

PM

PM

€ 1.000,-

PM

Subtotaal  € 42.500,- € 42.500,- € 42.500,-

Totale kosten € 68.000,- € 68.000,- € 68.000,-
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3.4 Centrum Loon op Zand 
 
Centrumgebied Loon op Zand 

Het voorzieningenniveau in het centrum van Loon op Zand wordt gedomineerd door detail-

handel. Het gebied wordt gevormd door het Oranjeplein en daarop aansluitende straten. 

Trekker is de supermarkt Emté met een omvang van circa 700 m². In de praktijk is de omvang 

te klein om een aantrekkende werking te behouden. In combinatie met beperkte parkeermo-

gelijkheden en de toenemende mobiliteit van de consument dreigt een neerwaartse spiraal.  

 

SWOT-analyse 

Sterk 

 Compacte opzet rondom Oranjeplein 

 Authentieke uitstraling  

 Nabijheid recreatiemogelijkheden 

 Divers aanbod aan dagelijkse artikelen 

 Uitstraling Looiershof 

Zwak 

 Uitstraling Oranjeplein 

 Te kleine supermarkt voor verzorgingsge-

bied 

 Onvoldoende verblijfsmogelijkheden in 

dorpshart 

 Versnippering winkelaanbod langs lint 

 Verdeling parkeerlocaties 

Kans 

 Versterken verblijfswaarde dorpshart 

 Efficiënt recreatief winkelen 

 Kwaliteitsinjectie  

 Professionaliseren organisatie, communi-

catie en samenwerking 

Bedreiging 

 Toenemende leegstand aan randen 

 Invoeren betaald parkeren 

 Inwoners doen aankopen in toenemende 

mate buiten kern (afnemend draagvlak) 

 Concurrentie grotere winkelgebieden in 

regio 

 

Afbakening gebied 

Het hart van het centrum vormt het gebied rondom het Oranjeplein. Gezien vanuit het Oran-

jeplein heeft het centrum in feite twee uitlopers: de Kloosterstraat en de Kerkstraat. De Kerk-

straat komt uit op de Hoge Steenweg, in de huidige situatie nog de primaire entree van het 

dorpshart.  

Aantal bedrijven in het gebied 

1. Inclusief detailhandel en horeca Hoge Steenweg: 44 

2. Exclusief detailhandel en horeca Hoge Steenweg: 35 

3. Inclusief praktijk, kantoor, bibliotheek: + 18 
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 Centrumgebied Loon op Zand  

 
 



Hoofdstuk 3 27  

 
 

Doelstelling en ambities 

Een ruimtelijke en functionele impuls geven aan het dorpshart waardoor de verblijfswaarde 

wordt versterkt. De kern dient in eerste instantie een aantrekkelijk voorzieningenniveau te 

bieden voor de eigen inwoners.  

 

Het aanpakken van de huidige parkeerproblematiek door een herverdeling en herinrichting 

van de huidige locaties.  

 

Het verbeteren van de uitstraling en ambiance van het centrum door op strategische locaties 

te investeren in de beeldkwaliteit  

 

Het verhogen van de verblijfswaarde van het centrum door, naast de investeringen in de uit-

straling en ambiance, aandacht te besteden aan de synergie met de recreatiemogelijkheden in 

de nabijheid.  

 

Voorstel actieprogramma 

Top 5 

1. Het verhogen van de aantrekkelijkheid van het centrum door de herinrichting van het 

Oranjeplein en het versterken van de verblijfswaarde.  

 Het centrummanagement fungeert als spin in het web van gemeente, ondernemers 

en vastgoedeigenaren. Daarnaast kan het centrummanagement ook zelf kleinschalige 

projecten initiëren (groen, bloemen, banners) of onderzoek doen. Ook het onder-

houd / de vernieuwing en uitbreiding van de feestverlichting valt in de toekomst on-

der het centrummanagement.  

2. Aanbodversterking en branchering: uitbreiding van de supermarkt is op de korte termijn 

noodzakelijk om de binding van de eigen inwoner op het winkelaanbod een impuls te ge-

ven. Maar om de verblijfswaarde te versterken is meer nodig dan een supermarkt. Het gaat 

om andere detailhandelsfuncties, maar zeker ook horeca en overige publiekgerichte voor-

zieningen.  

 Het centrummanagement kan de gewenste ondernemers actief benaderen / verplaat-

singen stimuleren / eigenaren in beweging brengen / et cetera.  

3. Leegstandsbestrijding: diverse ontwikkelingen in de detailhandelssector leiden tot een 

toename van leegstand in kleinere kernen. Ook in het centrum van Loon op Zand staan di-

verse panden leeg. Een verdere neerwaartse ontwikkeling moet worden voorkomen. Naast 

het zoeken naar nieuwe functies dient er aandacht te zijn voor het tijdelijk verfraaien van 

de leegstand d.m.v. tijdelijke exposities / bestickering / promotie van het aanbod in de ge-

meente / et cetera.  

 De rol van het centrummanagement is gelegen in het voordragen van ideeën en op-

lossingen en het actief aansporen van eigenaren.  

4. Aanpak parkeerproblematiek: de parkeerlocaties in het centrum zijn beperkt en ze ogen 

rommelig. Vooral op de wekelijkse piekmomenten is er sprake van parkeercapaciteitspro-
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blemen, mede door het aantal langparkeerders. Met het oog op de uitbreiding van de su-

permarkt in het centrum is een toename van het aantal parkeerplaatsen noodzakelijk. Dit 

kan gedeeltelijk gerealiseerd worden door de beschikbare plaatsen het in te richten. Te-

vens verdient de invoering van ‘blauwe zones’ (parkeerregulering) aandacht.  

 Het centrummanagement heeft de taak om ideeën te inventariseren, voorstellen te 

doen en gesprekken te voeren met de gemeente.  

5. Promotie en evenementen: de gemeente Loon op Zand heeft in de regio een belangrijke 

toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht. Het centrum van Loon op Zand profiteert hier 

onvoldoende van doordat er kansen onbenut blijven. Nieuwe evenementen zijn belangrijk 

voor de aantrekkingskracht van het centrum.  

 De centrummanager en he t bestuur van het centrummanagement krijgen als taak 

om deze vernieuwing vorm te geven en kleinschalige evenementen te coördineren / 

uit te voeren. Een vergelijkbare uitdaging heeft betrekking op de promotie. Er liggen 

bijvoorbeeld volop mogelijkheden voor het aanbieden van arrangementen tussen de 

ondernemers in het centrum en die actief zijn in het buitengebied.  

6. Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO): KVO is een gestructureerde manier van duurzame en 

krachtige samenwerking tussen ondernemers (verenigd in de LOV)), gemeente, brandweer 

en politie bij de aanpak van criminaliteit, overlast en brand in het centrum. 

 De LOV pakt dit reeds actief op en het centrummanagement kan hier een vervolg aan 

geven. Doelstelling is het behoud van het KVO certificaat.  

Langere termijn 

 Alternatieve locatie voor de wekelijkse warenmarkt 

 Introductie klantenbindingssysteem (‘Loonse Positoos’) 

 Optimalisatie bestemmingsplan 

 Verbeteren mogelijkheden fietsparkeren 

 Verkeersluw en veilig centrum 

 

Samenvatting projecten 2013 

Titel project Raming kosten Trekker(s) binnen cen-

trummanagement 

Fasering 

1 Ruimtelijke kwaliteit en uitstraling 

(o.a. feestverlichting en decemberac-

ties) 

€ 12.500,- Centrummanager Medio 2013

2 Aanbodversterking € 1.000,- LOV, eigenaren, 

 centrummanager 

Start 2013 

3 Bestrijding leegstand € 1.000,- Eigenaren,  

centrummanager 

Start 2013 

4 Parkeerlocaties € - LOV, centrummanager - 

5 Promotie & evenementen € 2.500,- Centrummanager Start 2013 

 (o.a. Dag van Loon)   

6 In stand houden KVO* € 500,- LOV Medio 2013

** exclusief proceskosten die MKB Nederland nu om niet inbrengt 
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Organisatie 

De coördinatie en aansturing van het centrum- en parkmanagement in Loon op Zand en 

Kaatsheuvel door de stichting SOL (Stichting Ondernemend Loon op Zand) opgepakt. Het 

bestuur van SOL richt zich op de volgende taken: 

 Beheren van de middelen afkomstig uit het ondernemersfonds 

 Vaststellen van het meerjarenprogramma per gebied 

 Vaststellen van het jaarlijks actieplan, inclusief begroting per gebied 

 Toezicht op de besteding van de middelen per gebied 

 Contacten met de besturen van de afzonderlijke gebieden 

 Evaluatie centrum- en parkmanagement. 

 

Voor de uitvoering van het centrummanagement in Loon op Zand wordt een gebiedsgerichte 

commissie opgericht. De commissie bestaat uit ondernemers die actief zijn in het gebied, met 

oog voor de diversiteit in ondernemingen. De commissie heeft de volgende taken: 

 Opstellen van het jaarplan en de begroting voor het daaropvolgende jaar 

 Opstellen meerjarenprogramma 

 Projectgerichte aansturing en uitvoering van de acties uit het jaarplan 

 Contacten met SOL als overkoepelende ondernemersvereniging 

 Contacten met de individuele ondernemers binnen het gebied 

 

Een aan te stellen centrummanager draagt in nauwe samenspraak met het bestuur zorg voor 

de afstemming, communicatie en uitvoering van projecten.  

 

Financiering 

Constructie 

Zoals in de verdeelsleutel voor 2013 en verder aangegeven, wordt ernaar gestreefd om een 

systeem van collectieve financiering in 2013 in te voeren, waardoor bij voldoende draagvlak 

alle ondernemers in het centrumgebied verplicht worden om bij te dragen aan het centrum-

management.  

 

De middelen die op deze wijze bijeen worden gebracht, worden in een ondernemersfonds 

gestort. Momenteel is sprake van circa 60 ondernemers (detailhandel, horeca, publieksgerichte 

dienstverlening) in het centrum van Loon op Zand (zie gebiedsafbakening). Het tarief per 

individuele ondernemer dient te worden bepaald op basis van het ambitieniveau en de bijbe-

horende begroting.  

 

Als grondslag voor de structurele financiering is in de gemeente Loon op Zand al in een vroeg 

stadium gekozen voor de reclamebelasting op basis van de WOZ-waarde van het gebruikers-

deel van de panden. In de praktijk blijkt dat de WOZ-waarde als basis goedkoper en eerlijker 

is dan een tarief op basis van de omvang van de reclame-uiting. Differentiatie tussen panden 

zit immers versleuteld in de berekening van de WOZ-waarde. Daarnaast liggen de inningskos-

ten lager doordat wordt aangesloten bij een bestaand gemeentelijk instrument.  
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Om de ambities in het centrum waar te maken is minimaal een budget van € 25.000,- op jaar-

basis nodig. Gezien het aantal ondernemers in het gebied hebben we het dan over een ge-

middelde bijdrage van € 500,- per ondernemer. Voorstel is een minimum van € 200,- per jaar 

en een maximum van € 600,- per jaar. De bijdrage aan de Loonse Ondernemers Vereniging 

kan per 2013 substantieel worden verminderd.  

 

Voorstel begroting 

 

INKOMSTEN 2013 2014 2015

Middelen Ondernemersfonds € 25.000,- € 25.000,- € 25.000,-
Bijdrage gemeente PM PM PM
Subsidies / sponsoring PM PM PM
Overige inkomsten PM PM PM

Subtotaal € 25.000,- € 25.000,- € 25.000,-

  

UITGAVEN 2013 2014 2015

Algemene kosten  
5. Heffingskosten PM PM PM
6. Reservering risico € 750,- € 750,- € 750,-

Subtotaal € 750,- € 750,- € 750,-

Beheerkosten  
7. Kosten centrummanager Max. € 5.000,- Max. € 5.000,- Max. € 5.000,-
8. Algemene kosten SOL  € 750,-  € 750,-  € 750,-
9. Communicatie + PR   € 500,-  € 500,-  € 500,-

Subtotaal  € 6.250,-  € 6.250,- € 6.250,-

Budget projectkosten 
Ruimtelijke kwaliteit en  
uitstraling (o.a. feestverlichting) 
Aanbodversterking 
Bestrijding leegstand 
Promotie en evenementen 
In stand houden KVO 
Overig 

 
€ 12.500,-

€ 1.000,-
€ 1.000,-
€ 2.500,-

€ 500,-
€ 500,-

  
PM 

 
PM 
PM 
PM 

€ 500,- 
PM 

PM

PM
PM
PM

€ 500,-
PM

Subtotaal   € 18.000,-  € 18.000,- € 18.000,-

Totale kosten € 25.000,- € 25.000,- € 25.000,-
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3.5 Bedrijventerrein de Hoogt 
 
Bedrijventerrein de Hoogt 

Het terrein grenst direct aan de N261 en is circa 7,5 ha bruto groot. Naast de bedrijven die aan 

de straat de Hoogt zijn gevestigd, is er een sterke samenhang met de bedrijven langs de Hoge 

Steenweg, waar ook de toerit tot het terrein aan is gelegen. 

 

Het terrein heeft een redelijke uitstraling, hoewel de kwaliteit in verschillende gebieden uit-

een loopt. Er is sprake van leegstand en nieuwe gebruikers en activiteiten zijn gewenst om 

nieuw perspectief aan het terrein te bieden. Door de aanpassing van de N261 zal de ont-

sluiting van het terrein sterk verbeteren en zullen de bedrijven in een zichtzone komen te 

liggen. Tegen die achtergronden is een impuls van het terrein gewenst. 

 

SWOT-analyse 

Sterk 

 Diversiteit bedrijven 

 Ruimte voor groei 

 Nieuwe kavels beschikbaar 

 Openbaar gebied op orde 

Zwak 

 Slechte entree 

 Leegstand 

 Uitstraling panden soms matig 

Kans 

 Nieuwe kaveluitgifte 

 Hergebruik bestaand vastgoed 

 Hoge dekkingsgraad deelnemers 

 Verbeterde aansluiting N261 

Bedreiging 

 Beperkt aantal ambassadeurs 

 Nieuw BP nog niet vastgesteld 

 

Afbakening gebied 

Het volledige bedrijventerrein de Hoogt valt binnen de ruimtelijke afbakening, evenals de 

bedrijven aan de Hoge Steenweg die tussen de Bergstraat en de entree van de Hoogt zijn 

gelegen.  

 

Aantal bedrijven in het gebied 

Totaal: 57. Zonder detailhandel en horeca: 48.  

Proberen daar waar mogelijk bedrijven aan de Hoge Steenweg mee te nemen. 

Horeca en detailhandel in eerste instantie vanuit centrummanagement. 
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Bedrijventerrein de Hoogt 
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Doelstelling en ambities 

Een ruimtelijke en functionele impuls geven aan het terrein. Zodat het duurzaam gebruikt kan 

worden door bestaande en nieuwe ondernemers. 

 

Het oplossen van de leegstand door nieuw gebruik mogelijk te maken in het bestemmings-

plan. Het verbeteren van de vestigingsmogelijkheden door de bereikbaarheid en vindbaarheid 

van het terrein te verbeteren en de verkeerssituatie veiliger te maken. Het verder verenigen 

van de gevestigde ondernemers om faciliteiten te kunnen organiseren die individueel niet 

mogelijk zijn, zoals beveiliging en glasvezel.  

 

Voorstel actieprogramma 

Top 6: 

1. Verbeteren ontsluiting: op lange termijn wordt de ontsluiting stevig verbeterd in het kader 

van de N261 opgave. Totdat de ontsluiting is gerealiseerd, vraagt de toegang tot de 

Hoogt aandacht. Daarbij gaat het om het voorkomen van verkeersonveilige situaties. 

 Het parkmanagement heeft als rol om de gemeente te stimuleren hierop in te zetten 

en met verbetervoorstellen te komen. Bijvoorbeeld door naderend verkeer te atten-

deren op de uitrit, het creëren van een beter overzicht. Een goede samenwerking tus-

sen parkmanagement en gemeente is essentieel.  

2. Bewegwijzering vanaf toegangswegen: bewegwijzering op het bedrijventerrein zelf is 

gerealiseerd. Duidelijke bewegwijzering en vindbaarheid vanaf de N261 en de Hoge 

Steenweg vragen om verbetering.  

 De rol van het parkmanagement is vooral gelegen in het lobbyen naar gemeente en 

provincie om de bewegwijzering te realiseren. Eventueel kan een deel van het budget 

worden ingezet als ondernemersbijdrage. 

3. Mogelijkheden glasvezel onderzoeken: Zicht krijgen op de kosten van de aanleg en de 

jaarlijkse exploitatie. Op het glasvezel zou ook de gewenste beveiliging kunnen worden 

aangesloten. De inventarisatie zou samen met het bedrijventerrein in Kaatsheuvel uitge-

voerd kunnen worden.  

 Het parkmanagement kan dit onderzoek mede-financieren en zorgen voor de mede-

werking en juiste informatieverstrekking van de ondernemers op het terrein. Na het 

onderzoek kan een concreet voorstel worden uitgewerkt. 

4. Actualiseren van het bestemmingsplan: formaliseren welke activiteiten zich mogen vesti-

gen op de Hoogt om daarmee nieuwe gebruikers aan het terrein toe te kunnen voegen en 

de leegstaande panden te hergebruiken. 

 Het parkmanagement treedt op als spreekbuis voor de ondernemers op het terrein en 

inventariseert de wensen bij de deelnemers. Het verzorgt daarmee de lobby en zorgt 

voor extra investeringsmogelijkheden voor de ondernemers.  

5. Gezamenlijke inkoop: Door samen in te kopen kunnen schaalvoordelen worden behaald. 

Bijvoorbeeld voor energie, afvalcontracten, reclame en kantoorartikelen.  

 Het parkmanagement kan de behoeften inventariseren en bij leveranciers offertes 

opvragen. Het netwerk en de referenties van een eventuele parkmanager kunnen 

hier ook een stevige bijdrage in leveren.  
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6. KVO-keurmerk: het zorgen voor een net terrein zijn van groot belang voor de totale uit-

straling. Het voorkomen van inbraken, het zorgen voor veilig parkeren en laden en lossen, 

maar ook het stimuleren van nette voorterreinen en kwaliteitsverbetering van gevels zijn 

daarin het meest van belang. 

 Het parkmanagement schakelt tussen gemeente en ondernemers. Het wijst de ge-

meente op het basisniveau waarvoor het verantwoordelijk is. Daarnaast spreekt het 

ondernemers aan om netjes om te gaan met de kavels, parkeren en laden en lossen.  

Langere termijn 

 Aanleggen glasvezel 

 Collectieve beveiliging 

 Verbeteren van de groenvoorziening 

 Gezamenlijke afvalinzameling 

 Uitplaatsen bedrijvigheid uit woonkern naar bedrijventerrein 

 

Samenvatting projecten 2013 

Titel project Raming kosten Fasering

1 Tijdelijke verkeersoplossing € 3.000,- Start 2013

2 Bewegwijzering € 5.000,- Medio 2013

3 Onderzoek glasvezel* € 5.000,- Start 2013

4 Actualiseren bestemmingsplan geen Direct

5 Mogelijkheden gezamenlijke inkoop € 2.500,- Start 2013

6 In stand houden KVO** € 500,- Start 2013

* Indien wordt aangesloten op het initiatief in Kaatsheuvel 

** Exclusief proceskosten die MKB Nederland nu om niet inbrengt 
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Organisatie 

De coördinatie en aansturing van het centrum- en parkmanagement in Loon op Zand en 

Kaatsheuvel door de stichting SOL (Stichting Ondernemend Loon op Zand) opgepakt. Het 

bestuur van SOL richt zich op de volgende taken: 

 Beheren van de middelen afkomstig uit het ondernemersfonds 

 Vaststellen van het meerjarenprogramma per gebied 

 Vaststellen van het jaarlijks actieplan, inclusief begroting per gebied 

 Toezicht op de besteding van de middelen per gebied 

 Contacten met de besturen van de afzonderlijke gebieden 

 Evaluatie centrum- en parkmanagement. 

 

Voor de uitvoering van het parkmanagement in Loon op Zand wordt een gebiedsgerichte 

commissie opgericht. De commissie bestaat uit ondernemers die actief zijn in het gebied, met 

oog voor de diversiteit in ondernemingen. De commissie heeft de volgende taken: 

 Opstellen van het jaarplan en de begroting voor het daaropvolgende jaar 

 Opstellen meerjarenprogramma 

 Projectgerichte aansturing en uitvoering van de acties uit het jaarplan 

 Contacten met SOL als overkoepelende ondernemersvereniging 

 Contacten met de individuele ondernemers binnen het gebied 

 

Een eventueel aan te stellen parkmanager draagt in nauwe samenspraak met het bestuur zorg 

voor de afstemming, communicatie en uitvoering van projecten. 

 

Financiering 

Constructie 

Zoals in de verdeelsleutel voor 2013 en verder aangegeven, wordt ernaar gestreefd om een 

systeem van collectieve financiering in 2013 in te voeren, waardoor bij voldoende draagvlak 

alle ondernemers in het gebied verplicht worden om bij te dragen aan het parkmanagement. 

Het geld wat op deze wijze bijeen wordt gebracht, wordt in een ondernemersfonds gestort.  

 

Momenteel is sprake van 57ondernemers op de Hoogt (zie gebiedsafbakening). Het tarief per 

individuele ondernemer dient te worden bepaald op basis van het ambitieniveau en de bijbe-

horende begroting.  

 

Als grondslag voor de structurele financiering is in de gemeente Loon op Zand al in een vroeg 

stadium gekozen voor de reclamebelasting op basis van de WOZ-waarde van het gebruikers-

deel van de panden. In de praktijk blijkt dat de WOZ-waarde als basis goedkoper en eerlijker 

is dan een tarief op basis van de omvang van de reclame-uiting. Differentiatie tussen panden 

zit immers versleuteld in de berekening van de WOZ-waarde. Daarnaast liggen de inningskos-

ten lager doordat wordt aangesloten bij een bestaand gemeentelijk instrument.  
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De keuze ligt voor om een professioneel parkmanager aan te trekken of een andere oplossing 

te bedenken, bijvoorbeeld door een actieve ondernemer die rol te geven. In de doorrekening 

van het potentieel hebben we de inzet van een parkmanager voor 1 dag per maand en tegen 

een tarief van € 400,- per dag berekend (45 werkweken per jaar). 

 

Om de ambities op De Hoogt waar te maken is minimaal een budget van circa € 22.500,-op 

jaarbasis nodig. Met circa 50 ondernemers komt dit neer op een gemiddelde bijdrage van 

€ 450,- per ondernemer. Voorstel is een minimum van € 350,- per jaar en een maximum van 

€ 550,- per jaar.  

 

Dit betekent een gemiddelde bijdrage van € 350,- per ondernemer. Voorstel is een minimum 

van € 250,- per jaar en een maximum van € 450,- per jaar.  

 

Voorstel begroting 

 

INKOMSTEN 2013 2014 2015

Middelen Ondernemersfonds € 22.500,- € 22.500,- € 22.500,-

Bijdrage gemeente PM PM PM

Subsidies / sponsoring PM PM PM

Overige inkomsten PM PM PM

Subtotaal € 22.500,- € 22.500,- € 22.500,-

  

UITGAVEN 2013 2014 2015

Algemene kosten  

7. Heffingskosten PM PM PM

8. Reservering risico € 1.000,- € 1.000,- € 1.000,-

Subtotaal € 1.000,- € 1.000,- € 1.000,-

Beheerkosten  

10. Kosten parkmanager  € 4.500,-  € 4.500,-  € 4.500,-

11. Algemene kosten SOL  € 500,-  € 500,-  € 500,-

12. Communicatie + PR   € 500,-  € 500,-  € 500,-

Subtotaal € 5.500,- € 5.500,- € 5.500,-

Budget projectkosten 

Tijdelijke verkeersoplossing 

Bewegwijzering 

Onderzoek glasvezel 

Bestemmingsplan 

Gezamenlijke inkoop 

Schoon, heel, veilig 

 

€ 3.000,-

€ 5.000,-

€ 5.000,-

Geen

€ 2.500,-

€ 500,-

 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM

PM

PM

PM

PM

PM

Subtotaal  € 16.000,- € 16.000,- € 16.000,-

Totale kosten € 22.500,- € 22.500,- € 22.500,-
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4. ORGANISATIESTRUCTUUR 

4.1 Aansturing door Stichting Ondernemend Loon op Zand 
 
Bijzonder aan het centrum- en parkmanagement in de gemeente Loon op Zand is 
dat er sprake is van vier afzonderlijke gebieden die op hetzelfde moment wensen te 
starten met gebiedsmanagement. Dit vereist een strakke aansturing van een over-
koepelende partij. De Stichting Ondernemend Loon op Zand (SOL) is hiervoor de 
juiste partij. De stichting heeft tot doel om de centrumgebieden en bedrijventerrei-
nen binnen de gemeente aantrekkelijker te maken en is om deze reden de initiator 
achter het centrum- en parkmanagement.  
 
De Stichting Ondernemend Loon op Zand houdt zich echter met meer themavelden 
bezig dan alleen het centrum- en parkmanagement. Het gaat bijvoorbeeld om on-
dernemen in De Moer en ondernemen in het buitengebied (toerisme & recreatie).  
 
Het bestuur van de SOL bestaat uit vertegenwoordigers/voorzitters van de afzonder-
lijke deelgebieden, te weten: 
 Centrum Loon op Zand; 
 Centrum Kaatsheuvel; 
 Bedrijvenpark Kaatsheuvel (inclusief De Kets); 
 Bedrijvenpark De Hoogt. 
 
Daarnaast stelt BRO voor om het bestuur aan te vullen met twee onafhankelijke 
leden, zonder gebiedsgericht belang: één namens de kern Kaatsheuvel en één na-
mens de kern Loon op Zand. Het bestuur benoemt uit haar midden een voorzitter, 
penningmeester en secretaris.  
 
Indien wenselijk kunnen adviseurs van het bestuur aansluiten bij de vergadering van 
de stuurgroep centrum- en parkmanagement van de SOL. Voorbeelden hiervan zijn 
de Kamer van Koophandel en de Rabobank.  
 
Deelgebieden hebben eigen gebiedsgerichte commissie  
De individuele gebieden krijgen in de toekomstige situatie allen een eigen gebieds-
gerichte centrum- of parkmanagementorganisatie.  
 Centrummanagement Loon op Zand; 
 Centrummanagement Kaatsheuvel; 
 Parkmanagement Bedrijvenpark Kaatsheuvel; 
 Parkmanagement Bedrijvenpark De Hoogt. 
De overlegorganen bestaan uit ondernemers en eigenaren uit het gebied, met oog 
voor de diversiteit. Voorbeeld: lettende op de diversiteit in de centra van Loon op 
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Zand en Kaatsheuvel dient het centrummanagement te bestaan uit vertegenwoor-
digers namens de winkeliers, de horecaondernemers en de sector dienstverlening, 
aangevuld met een vertegenwoordiging namens het vastgoed.  
 
Uitgangspunt is dat de participanten het vertrouwen krijgen van de overige hef-
fingsplichtigen binnen het ondernemersfonds.  
Het beoogde samenwerkingsmodel is gevisualiseerd op de volgende pagina. 
 
 
4.2 Rolverdeling 
 
Rol SOL 
De afzonderlijke centrum- en parkmanagementorganisaties worden aangestuurd 
door de Stichting Ondernemend Loon op Zand (stuurgroep centrum- en parkmana-
gement) als hoogste orgaan. Het bestuur van de SOL opereert op strategisch niveau 
en komt circa 1 keer per 2 maanden bij elkaar. Het bestuur richt zich met name op 
de volgende taken: 
 beheren van de middelen afkomstig uit het ondernemersfonds; 
 vaststellen van het meerjarenprogramma per gebied; 
 vaststellen van het jaarlijks actieplan, inclusief begroting per gebied; 
 toezicht op de besteding van de middelen per gebied; 
 contacten met de besturen van de afzonderlijke gebieden; 
 evaluatie centrum- en parkmanagement.  
 
Met de middelen die het SOL-bestuur beheert, worden vervolgens de activiteiten uit 
het jaarplan centrum- en parkmanagement uitgevoerd. Hier ligt een taak voor de 
gebiedsgerichte commissies.  
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Samenwerkingsmodel Centrum- en Parkmanagement Loon op Zand 

 

 
 

 

Stichting Ondernemend 
Loon op Zand (SOL) 

 
CENTRUM-/ PARKMANAGER 

Centrum- 
management 
Loon Op Zand 

Centrum- 
management 
Kaatsheuvel 

 

Park- 
management 

De Hoogt 
 
 

Park- 
management 
Bedrijvenpark 
Kaatsheuvel 

Werkgroepen Werkgroepen Werkgroepen Werkgroepen 

STRATEGISCH 
gemeente 

UITVOEREND 
gemeente 
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Rol gebiedsgerichte commissies 
Het SOL-bestuur draagt het opstellen van het jaarplan en de begroting, alsmede de 
uitvoering daarvan over aan de gebiedsgerichte commissies. Concreet krijgen de 
gebiedsgerichte commissies de volgende taken: 
 opstellen van het jaarplan en de begroting voor het daaropvolgende jaar; 
 opstellen meerjarenprogramma; 
 de gebiedsgerichte commissie werkt samen met de centrum-/ parkmanager aan 

de uitvoering van projecten; 
 contacten met het SOL-bestuur; 
 contacten met de individuele ondernemers binnen het gebied; 
 evaluatie resultaten werkgroepen centrum-/ parkmanagement. 
 
De centrum- en parkmanager 
Het streven in Loon op Zand is erop gericht om voor de uitvoering van het plan van 
aanpak een parttime centrum-/ parkmanager aan te stellen. De Stichting Onderne-
mend Loon op Zand dient dan ook, in samenspraak met de gebiedsgerichte commis-
sies, een procedure op te starten om een parttime centrum-/ parkmanager te wer-
ven. Hij/zij draagt in nauwe samenspraak met de gebiedsgerichte commissie zorg 
voor de afstemming, communicatie en uitvoering van projecten.  
 
De centrum-/ parkmanager is bij voorkeur onafhankelijk (geen publieke of private 
belangen) en wordt aangestuurd door de eigen gebiedsgerichte commissie, waaraan 
hij/zij jaarlijks verantwoording aflegt. Aangezien er sprake is van vier afzonderlijke 
deelgebieden is het in de praktijk mogelijk om ook vier verschillende managers te 
benoemen. Gezien de synergievoordelen die behaald kunnen worden ligt het echter 
voor de hand om voor de bedrijvenlocaties ‘De Hoogt’ en ‘Bedrijvenpark Kaatsheu-
vel’ één parkmanager te benoemen. Hetzelfde argument gaat op voor het centrum 
van Loon op Zand en het centrum van Kaatsheuvel.  
 
De centrum-/ parkmanager stelt jaarlijks samen met de commissie het projectenpro-
gramma incl. begroting op. In de praktijk is een nauwe samenwerking tussen de 
manager en de gemeente Loon op Zand gewenst. De centrum-/ parkmanager stuurt 
ook de werkgroepen aan.  
 
De taken van de centrum-/ parkmanager kunnen zowel procesgericht zijn, met een 
continue voortgang, als ook projectgericht, taken die eindig zijn.  
De taken van de manager kunnen in hoofdlijn worden afgeleid van de niveaus 
waarop het centrum-/ parkmanagement werkzaam is, te weten: 
 Beleidsvorming en advisering, het signaleren van relevante zaken en het onder-

steunen bij het ontwikkelen van beleid. 
 Het initiëren van nieuwe projecten en het bewaken en coördineren van de uit-

voering van de diverse projecten die, zo mogelijk, onder de werkgroepen uitge-
voerd worden. 
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 Coördinatie van de uitvoeringsorganisatie. 
 Aanspreekpunt voor de ondernemers en het zichtbaar zijn in het gebied.  
 
Het profiel van de centrum- en parkmanager 
In het profiel van de centrum- en parkmanager maken we onderscheid tussen per-
soonlijke kwaliteiten en professionele kwaliteiten.  
 

 
Secretariaat / administratie 
Een secretariaat is essentieel voor het centrum- en parkmanagement. Het heeft een 
ondersteunende functie voor het bestuur van de SOL, de manager en de werkgroe-
pen. Het secretariaat is verantwoordelijk voor de coördinatie, planning, verzending, 
verslaglegging en archivering van de bijeenkomsten. Uit het oogpunt van efficiency 
adviseert BRO één secretariaat voor de verschillende deelgebieden, onderdeel van 
de SOL.   
 
De werkgroepen 
De uitvoering van het centrum- en parkmanagement zal zoveel mogelijk gebeuren 
via de werkgroepen. De werkgroepen kunnen zowel een structureel als een project-
gebonden karakter hebben en worden aangestuurd door de manager.  
 
De werkgroepleden zijn zowel afkomstig vanuit de publieke sector als de private 
sector. In de praktijk kunnen ook leden uit de gebiedsgerichte commissies actief zijn 
in de werkgroepen. De werkgroepen zullen fungeren als de centrale uitvoeringsin-
stanties van de plannen die door het eigen centrum-/ parkmanagement zijn gefor-
muleerd.  

Persoonlijke kwaliteiten: 

 Is communicatief sterk op meerdere niveaus. 

 Spreekt de taal van ondernemers en wekt vertrouwen. 

 Verstaat ook de taal van de overheid. 

 Is een bindend figuur, bruggenbouwer, teamworker. 

 Is proactief in denken en handelen. 

 Is slagvaardig en doortastend. 

 Heeft leidinggevende kwaliteiten, straalt gezag uit, kan enthousiasmeren. 

 Heeft geen van 9 tot 5 mentaliteit. 

 

Professionele kwaliteiten: 

 Is uitvoeringsgericht. 

 Is in staat om snel een netwerk met lokale ondernemers op te bouwen. 

 Heeft bekendheid met gemeentelijke regelgeving en procedures. 

 Heeft ervaring in het omgaan en samenwerken met overheidsorganisatie. 

 Kan omgaan met conflicten en belangentegenstellingen. 

 Heeft affiniteit, kennis en ervaring met verschillende bedrijfstakken en sectoren.  

 Heeft een netwerk van contacten in deze bedrijfstakken of kan dat snel opbouwen. 
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De werkgroepen worden geïnstalleerd rondom een bepaald thema. Voorbeelden 
hiervan zijn ‘activiteiten en promotie’, ‘bereikbaarheid en parkeren’ en ‘veiligheid’.  
 
De rol van de gemeente 
De gemeentelijke overheid speelt een essentiële rol binnen het centrum- en park-
management. Overleg tussen het bestuur van de SOL en een bestuurlijke vertegen-
woordiging van de gemeente Loon op Zand zal vier keer per jaar plaatsvinden.  
 
Een groot deel van de gemeentelijke organisatie heeft in meer of mindere mate 
raakvlakken met het centrum- en parkmanagement. Op ambtelijk niveau werken 
vertegenwoordigers van de gemeente samen met de SOL, de gebiedsgerichte com-
missies en de werkgroepen aan de activiteiten van het centrum- en parkmanage-
ment.  
 
Bestaande ondernemersverenigingen 
In de gemeente Loon op Zand zijn diverse ondernemersverenigingen (zoals WVK, 
OPG en LOV) actief. Deze organisaties hebben ook hun eigen overlegstructuren. De 
doelstelling is om deze structuren ook te handhaven. De verenigingen behouden 
ook hun eigen rol als belangenbehartiger. Daar waar er kansen zijn, moeten over-
lappen in overlegstructuren, projecten en financiering worden weggehaald, ook met 
het oog op efficiency. In de praktijk betekent dat de verenigingen slechts een kleine 
budget nodig hebben voor de rol van belangbehartiging (vergaderkosten en derge-
lijke). 
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5. INFORMELE DRAAGVLAKMETINGEN 

5.1 Belangrijk meetmoment 
 
De projectplannen zijn eind september en begin oktober per gebied gepresenteerd. 
Voor ieder gebied is een aparte avond georganiseerd waarvoor alle betrokken on-
dernemers uit het gebied zijn uitgenodigd. De avonden vormden de afsluiting van 
het informele draagvlaktraject; de voorbereidingen om tot de formele invoering van 
centrum- en parkmanagement te komen. 
 
Met de informele metingen is per gebied een goed beeld ontstaan van de resultaten 
die het voorgaande traject hebben opgeleverd en de stand van zaken ten aanzien 
van het opgebouwde draagvlak. Daarmee kunnen ook de vervolgstappen per ge-
bied worden benoemd.  
 
Hierna volgt een korte samenvatting van de avonden per gebied. 
 
 
5.2 Centrummanagement Kaatsheuvel 
Op maandagavond 24 september vond in de Werft in Kaatsheuvel de informele 
draagvlakmeting voor het centrum van Kaatsheuvel plaats. Op de avond waren on-
geveer 30 ondernemers afgekomen. Na een toelichting op het plan van aanpak, de 
projecten, de organisatie en de financiering door het SOL en door BRO vond de in-
formele stemming plaats. Alle ondernemers stemden voor het oprichten van cen-
trummanagement in Kaatsheuvel. 
 
 
5.3 Parkmanagement Kaatsheuvel 
Op maandag 1 oktober was het de beurt aan de ondernemers op het Bedrijvenpark 
Kaatsheuvel. Ook ditmaal was de Wetering de locatie en waren er zo´n 25 aandach-
tige ondernemers aanwezig. SOL en BRO verzorgden wederom een toelichting. Ook 
de gemeente Loon op Zand, de Kamer van Koophandel en Solaris Parkmanagement 
droegen bij aan een geslaagde avond. Bij de informele stemming stak bijna 90% van 
de ondernemers de groene kaart in de lucht.   
 
 
5.4 Centrum- en parkmanagement Loon op Zand 
De bijeenkomsten voor het centrum van Loon op Zand en het bedrijventerrein de 
Hoogt werden gecombineerd op één avond in de Wetering in Loon op Zand. Op 
woensdagavond 3 oktober waren zo´n 40 ondernemers bij elkaar om te luisteren en 
hun inbreng te leveren voor het centrum en het bedrijventerrein. Uiteindelijk stem-
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den alle ondernemers in het centrum voor het centrummanagement. Van de aanwe-
zige ondernemers op de Hoogt gaf 65% aan graag deel te namen aan het 
parkmanagement. 
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6. ACTIES TOT DE FORMELE DRAAGVLAKMETING 

6.1 Doorpakken 
 
Ondernemers in de verschillende gebieden dienen zich uit te spreken over de wense-
lijkheid van centrum- en parkmanagement en financiering met een ondernemers-
fonds op basis van de reclamebelasting. Doelstelling is om in het najaar van 2012 
(medio november) per gebied een formele draagvlakmeting te organiseren, onder 
begeleiding van een notaris. Indien de meerderheid van de aanwezigen tijdens de 
draagvlakmeting voorstander is dan is het centrum-/parkmanagement een feit.  
 
Ter voorbereidingen op deze draagvlakmetingen dient er nog veel werk verzet te 
worden. Doorpakken is essentieel! Onderstaand worden de acties opgesomd:  
 Formaliseren van de gebiedsafbakening: is deze juridisch houdbaar? 
 Helderheid over de stemgerechtigde ondernemers: welke objecten worden uit-

gesloten? 
 In kaart brengen van de reclame-uitingen door een onafhankelijk expert.  
 Informeren van de stemgerechtigde ondernemers (per gebied) door middel van 

nieuwsbrieven, persoonlijke gesprekken en informatiesessies. 
 Opstellen van de uitnodiging voor de formele stemavond. Onderdeel van de 

uitnodiging is een machtigingskaart indien de ondernemer verhinderd is. 
 Opstellen van stemkaarten. 
 De stemavond zelf: locatie, opzet programma, notaris, stemcommissie et cetera. 
 
 
6.2 Centrale acties: najaar 2012 
 
 Nader uitwerken aansturing en samenwerking SOL-bestuur met gebiedscommis-

sies. 
 Vaststellen SOL-begroting centrum- en parkmanagement 2013 gekoppeld aan 

de jaarplannen centrum- en parkmanagement 2013. 
 Afspraken met gemeente inzake financiële ondersteuning en bijdrage centrum- 

en parkmanagement.  
 Contact leggen met mogelijke derde financiers en sponsoren (niet projectgerela-

teerd) voor het centrum- en parkmanagement. 
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6.3 Gebiedsgerichte acties: najaar 2012 
 
 Formele instemming van de initiatiefnemers inclusief achterban met de gebieds-

afbakeningen, projecten, organisatie en financiering voor centrum- en parkma-
nagement zoals voorgesteld in hoofdstuk 4 van deze rapportage. 

 Inrichten gebiedscommissies met vertegenwoordigers namens de ondernemers, 
de gemeente en eventueel de eigenaren, ondersteund door de adviseurs.  

 Benoemen van een voorzitter voor de gebiedscommissie die de informele leiding 
neemt, in het kielzog van het SOL-bestuur.  

 Verbreden draagvlak centrum- en parkmanagement onder partners door middel 
van informatieavonden, inzet van ambassadeurs en nieuwsbrieven.  

 Vaststellen begroting centrum- en parkmanagement 2013 gekoppeld aan het 
jaarplan centrum- en parkmanagement 2013. 

 Contact leggen met mogelijke derde financiers en sponsoren (wel projectgerela-
teerd) voor het centrum- en parkmanagement. 

 
 
6.4 Centrale acties: voorjaar 2013 
 
 Uitwerken huisvesting en bemensing secretariaat.  
 Implementatie organisatiestructuur: het opstarten en bemensen van de werk-

groepen.  
 
 
6.5 Gebiedsgerichte acties: voorjaar 2013 
 
 Formele start centrum- en parkmanagement met uitvoering van projecten. 
 Benoemen prioritaire projecten en quick-wins/zichtbare resultaten voor 2013. 
 Het vaststellen van het jaarplan 2013 inclusief de beoogde projecten. 
 Werving en selectie parttime centrum- en parkmanager. 
 Realiseren quick-wins/zichtbare resultaten.  
 Opstellen meerjarenbegroting en meerjarenplan vanaf 1-1-2014. 
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