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Nieuwsbrief augustus 2013
Editie kern KAATSHEUVEL
Reclamebelasting in Kaatsheuvel 
ingevoerd!!

De gemeenteraad heeft op 6 juni 2013 besloten tot 

het heffen van reclamebelasting voor 2 gebieden in 

Kaatsheuvel. De gebieden zijn het centrum en het 

bedrijvenpark van Kaatsheuvel. De periode 

waarover in 2013 reclamebelasting betaald moet 

worden, loopt van 1 juli tot 31 december. 

Binnenkort zal de gemeente de aanslagen 

verzenden.

De opbrengsten van deze reclamebelasting gaan 

gestort worden in het ondernemersfonds dat 

beheerd wordt door de SOL. Hiermee worden de 

activiteiten uit het betreffende werkplan 

gefinancierd, de uitvoering is in handen van de 2 

gebiedscommissies. Deze gebiedscommissies bestaan 

uit ondernemers uit het centrum Kaatsheuvel en 

het bedrijvenpark Kaatsheuvel.

Parkmanager bedrijvenpark Kaatsheuvel 

Door de gebiedscommissie bedrijvenpark 

Kaatsheuvel ( GBK) is François van Son van 

Solarisparkmanagement BV gekozen als 

parkmanager voor het bedrijvenpark Kaatsheuvel. 

François heeft veel ervaring in deze regio, hij vervult 

de rol van parkmanager al enige jaren in o.a. 

Waalwijk en Heusden.

Uitvoeringsovereenkomst getekend.

Door de gemeente en de SOL is een overeenkomst 

getekend om vast te leggen hoe er omgegaan wordt 

met het ondernemersfonds, dat gevoed wordt door 

de reclamebelasting. Hierin zijn de verplichtingen 

over en weer vastgelegd, zoals betalingsmomenten, 

verantwoording van werkzaamheden en de 

financiële gevolgen daarvan. Wie betaalt wat bij 

wijzigingen in de bezetting van het onroerend goed 

in de gebieden, enz., enz.. Het beheer van het 

ondernemersfonds berust bij de SOL.



Centrum Loon op Zand 

volgt!

Op 11 september 2013 stemt 

het centrum van Loon op Zand 

over invoering van 

centrummanagement per 1 

januari 2014. Goed voorbeeld 

doet goed volgen?

Voordeel! SOL staat voor 
uw belang!

Tot 10 - 40% korting door 
collectieve inkoop

Samen sterk, samen beter

Samenwerking maakt sterker

CM/PM professionele 
spreekbuis namens 
ondernemers

Kent de markt en de omgeving 

Elkaar leren kennen en 
samenwerken is in uw eigen 
belang

CM/PM goed voor uw 
vastgoedwaarde en omgeving

Een verzorgde omgeving met 

goede bereikbaarheid

Reclamebelasting? Ja graag

Iedereen doet mee!

Gebiedscommissie
Gebiedscommissie centrum Kaatsheuvel aan de slag. 

De nieuwe ondernemersvereniging in het centrum van Kaatsheuvel met de 

eigentijdse naam levert in nauwe samenwerking met de SOL de 

gebiedscommissie. Deze gebiedscommissie bestaat uit vertegenwoordigers 

van Peperstraat, Hoofdstraat en Hoofdpoort. En niet te vergeten overige 

ondernemers die lid zijn.

Het ondernemen in deze tijd met snelle en vergaande veranderingen 

vraagt veel van de ondernemers individueel. Tegelijkertijd wordt gevraagd 

om samen te werken in een gebiedscommissie die, samen met een 

marketing adviserende instantie, ons winkelgebied aantrekkelijk maakt. 

Gericht op modern winkelen. Daarnaast speelt een ontwikkelingsproject, 

waarbij een uitbreiding van het centrumgebied wordt voorgestaan, door 

concentratie van o.a. de supermarkten, die we in Kaatsheuvel kennen. 

Thematische profilering zou daarbij voor een bezoekers impuls moeten 

zorgen.

Ondersteuning SOL

Ook bij deze activiteiten in Loon op Zand ervaren we alle medewerking 

van de gemeente Loon op Zand, in de persoon van wethouder Henk van 

Komen en Trudie Fabus e.a., en van de Kamer van Koophandel, in de 

persoon van Irma Verhoeven en Bram Boek.

De financiële medewerking van genoemde partijen en de 
Rabobank zijn daarbij van groot belang geweest.
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