
   

Inventarisatieformulier activiteiten en draagvlak BIZ 
 

Naam pandeigenaar:  

Vestigingsadressen:  

Telefoon:  

Email:  

 
Momenteel hebben we een precarioregeling op de Boulevard-Zuid. Dat verandert per 1 januari 2018 in een BIZ-regeling. 
Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een instrument waarmee alle eigenaren en/of ondernemers gezamenlijk 
investeren in hun  bedrijfsomgeving om zo hun winkelgebied op de kaart te kunnen zetten. Als bij officiële stemming de 
meerderheid voor is, betalen alle eigenaren mee. Dus een eerlijke verdeling van lusten en lasten. Het is de wens van het 
huidige bestuur  om met ingang van 1 januari 2018 een nieuwe BIZ-periode van 5 jaar in te gaan. Een BIZ is een 
instrument vóór en dóór pandeigenaren, waarbij de pandeigenaren bepalen! Hoe kijkt u aan tegen een BIZ in uw 
winkelgebied? Wij verzoeken u hier 4 vragen over te beantwoorden. 
 
Vraag 1. Hieronder staat een aantal activiteiten waarmee de BIZ verder wenst te gaan/wenst aan te vangen.  
Welke activiteiten vindt u belangrijk?  
 [  ]    Nieuwe transparante luifels 
 [  ]    Het laten schoonmaken van de luifels en/of winkelpuien 
 [  ]    Vlaggen en/of banieren  
 [  ]    Publiekstrekkende evenementen (zoals …………………………….…..) en bijbehorende marketing 
 [  ]    Verhogen naamsbekendheid winkelgebied door promotionele activiteiten 
 [  ]    Feestverlichting in het gehele winkelgebied  
 [  ]    Extra groenvoorzieningen in het winkelgebied (hanging baskets) 
 [  ]  Verbeteren saamhorigheid en verhogen betrokkenheid eigenaren en ondernemers  
 [  ] Gezamenlijk inkoopvoordeel door samenwerking  
 [  ] Betere samenwerking en sterkere (collectieve) stem richting externe partijen, zoals de gemeente 
 
Vraag 2. Mist u in dit lijstje activiteiten die u van belang vindt om op te pakken vanuit de BIZ? 
 
 [  ] ________________________________________________________________________________________ 
 
 [  ] ________________________________________________________________________________________ 
 
Vraag 3. Staat u achter een BIZ-regeling op de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk voor een periode van 5 jaar? 
 
 [  ] Ja, omdat _______________________________________________________________________________ 
 
 [  ] Nee, omdat ______________________________________________________________________________ 
 
Vraag 4. Welke hoogte van de jaarlijkse BIZ-bijdrage heeft uw voorkeur? (bij verhoging kort aangeven wat voor 
activiteiten er met het ‘extra’ budget uitgevoerd kunnen worden) 
 
 [  ]  Verlagen naar € 180   [  ]  Gelijk laten op € 200     [  ]  Verhogen naar € 250   
           ……………………………………. 

 
S.V.P. Zo spoedig mogelijk invullen en inleveren bij het Eigenaren Platform Boulevard-Zuid. Bij eventuele vragen kunt u 

contact opnemen met Ernst Zeelenberg (E: info@epbz.nl/ T: 06-55886395) Bedankt voor uw medewerking! 
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