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1. Aanleiding
De stuurgroep Bruisende Binnenstad is voornemens de betrokkenheid van ondernemers en vastgoedeigenaren in de binnenstad van Oosterhout te professionaliseren. Daartoe zal de huidige
stuurgroep worden doorontwikkeld tot een onafhankelijk en zelfstandig functionerende organisatie, genaamd Stichting Bruisende Binnenstad. Voor de financiering (en dan vooral de uitvoering
van het jaarlijkse activiteitenplan) streeft de stuurgroep naar de invoering van een collectief
financieringsinstrument, het Ondernemersfonds. Dit dient te gebeuren in de vorm van een
Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Dit is een nieuw, en tevens het enige, instrument om collectief
de betrokkenheid van zowel ondernemers als vastgoedeigenaren bij het gebied te versterken.
In 2016 en 2017 wordt de stuurgroep gefinancierd door gemeentelijke bijdrage van respectievelijk € 200.000,- en € 100.000,-. Daarna is de voorwaarde dat ondernemers en vastgoed
eigenaren (tevens leden van de stuurgroep) ook mee investeren. Ondernemers en vastgoed
eigenaren kennen momenteel geen collectieve financieringsmethode. Ondernemers hebben in
het verleden (2012) wel een BIZ ingevoerd maar deze is beëindigd in een juridisch proces.
Als gevolg daarvan is er (net zoals voor de BIZ) een vrijwillige financiering ingevoerd. Omdat lang
niet iedereen meedoet zijn er zogenaamde ‘freeriders’ (wel meeprofiteren, niet meebetalen).
Kortom, het belang van een nieuwe financieringsmethode is groot.
Omdat er naast de BIZ ook andere geldstromen bestaan voor het uitvoeringsprogramma van
de Bruisende Binnenstad (zoals afkomstig van de winkeliersvereniging Arendshof en van de
gemeente Oosterhout), zal voor de uitvoering van projecten de bestaande stuurgroep Bruisende
Binnenstad worden geformaliseerd tot de Stichting Bruisende Binnenstad.

BIZ
De Wet op de bedrijveninvesteringszones (BIZ) biedt de mogelijkheid om gebiedsgericht een
financiële bijdrage van alle ondernemingen en vastgoedeigenaren afdwingbaar te maken. De
Rijksoverheid heeft in de periode 2009-2012 geëxperimenteerd met de Experimentenwet
Bedrijveninvesteringszone (BIZ) om een wettelijk kader te scheppen voor fondsvorming. Een
BIZ is een uniek instrument om de kosten voor het verbeteren van de kwaliteit van een winkelgebied te verdelen over alle individuen. Voorwaarde is wel dat een meerderheid van degene die
meebetalen daarmee instemt en is daarmee volstrekt democratisch. Op basis van de evaluatie
van de Experimentenwet is gebleken dat het voor gemeenten en ondernemers wenselijk is om op
structurele basis te voorzien in de mogelijkheid van een gebiedsgerichte bestemmingsheffing
voor gezamenlijke investeringen in de kwaliteit van de bedrijfsomgeving. De definitieve Wet BIZ
is vanaf 1 januari 2015 van kracht.
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Afbakening werkgebied
Als belangrijke criteria voor de gebiedsafbakening gelden dat de publieksgerichte functies binnen
het afgebakende gebied direct of indirect rendement krijgen van de activiteiten of projecten die
de Stichting Bruisende Binnenstad oppakt en dat de gebiedsafbakening ook ruimtelijk gezien
logisch is. Bovendien moet de afbakening aansluiten bij de centrale doelstelling: investeringen
dienen het ondernemersklimaat in de binnenstad te versterken en de economische aantrekkingskracht te versterken.
De grenzen zijn niet statisch en kunnen bijvoorbeeld onder invloed van omstandigheden en
ontwikkelingen worden bijgesteld. Tevens zal samenwerking met partijen buiten dit werkgebied
altijd mogelijk moeten zijn.
Bij het vaststellen van de gebiedsafbakening is rekening gehouden met de in juni 2017 vast
gestelde binnenstadsvisie. Het toekomstige centrumgebied in de visie is tevens het gebied van
de BIZ. Het is niet verstandig om een BIZ in te voeren in een straat die naar de toekomst toe geen
volwaardige binnenstadfunctie meer heeft in termen van de doelstellingen van de stichting.
Uit een inventarisatieronde door winkeliersvereniging Arendshof blijkt dat Arendshof geen deel
hoeft uit te maken van het BIZ-gebied. Dit winkelcentrum is overdekt en wordt afgesloten voor
publiek na sluitingstijden van de winkels. Door de 100% organisatiegraad dragen de winkeliers
van Arendshof allemaal bij aan de winkeliersvereniging Arendshof. Het bestuur van winkeliersvereniging Arendshof is wel voornemens om te blijven samenwerken met de binnenstad, in een
gezonde verhouding met de bijdragen uit het buitengebied (via de BIZ).
Ook de ondernemers in het Binnenhofje vormen feitelijk een bijzondere groep, omdat ook dit
gebied wordt afgesloten na sluitingstijd. Echter is er in dit gebied geen collectieve verplichte bijdrage aan een overkoepelende vereniging of stichting voor dat gebied. Bovendien is de verschijningsvorm van het gebied beduidend anders dan Arendshof. Daarom vormen de ondernemers
in het Binnenhofje wél een onderdeel van de BIZ.
Eigen accenten
Uit de inventarisatieronde is ook duidelijk geworden dat zowel ondernemers als vastgoed
eigenaren een eigen accent willen aanbrengen in de uitgaven/projecten. Grofweg betekent dit
dat ondernemers meer waarde hechten aan de korte termijn (0-1 jaar) en vastgoedeigenaren
meer aan de lange termijn (1-3 jaar). Om deze scheiding in de praktijk vorm te geven, zijn
bijvoorbeeld twee gescheiden begrotingen opgesteld: één voor ondernemers en één voor vastgoedeigenaren. Zo is het eenvoudiger koers te houden en de uitgaven te monitoren.
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2. Doelstelling en agenda
Centrale doelstelling
Met de nieuwe samenwerking in de binnenstad van Oosterhout is het doel het algemene beeld
van de binnenstad van Oosterhout te verbeteren door te investeren in promotie, een gevarieerd
aanbod aan beleving, kwaliteit van vastgoed, kwaliteit van de openbare ruimte en het aanbod
van voorzieningen. Daarmee is het uiteindelijke hoofddoel het verhogen van het aantal bezoekers aan de binnenstad. Tegelijkertijd willen we dat de bezoekers en (potentiële) ondernemers
van de binnenstad een beter beeld hebben van de binnenstad. Ten derde is het doel de leegstand terug te dringen.
De subdoelstellingen
> Verbeteren van het ondernemersklimaat en de economische positie van de binnenstad van
Oosterhout;
> Verbeteren van de bekendheid van het aanbod in de binnenstad;
> Het versterken van het onderscheidend vermogen van de binnenstad ten opzichte van andere
omliggende concurrerende centra;
> Versterken van de verzorgingsfunctie voor minimaal de eigen inwoners en daar waar mogelijk
versterken van de bovenlokale verzorgingsfunctie;
> Verbeteren van de aankleding en uitstraling van de binnenstad;
> In stand houden van een leefbaar, veilig en schone binnenstad dat voor eenieder goed toegankelijk is;
> Versterken en intensiveren van de samenwerking tussen overheid, ondernemers en vastgoed;
> Versterken van de samenwerking tussen de ondernemers onderling.
Met een strategische agenda
De projecten die onderdeel zijn van de strategische agenda hebben feitelijk een doorlopend
karakter en vragen daarom voortdurend om inzet. De projecten worden gekenmerkt door een
langere periode van investeringen, waardoor de effecten niet meteen zichtbaar zijn. Vaak gaat
het om beleidsmatige zaken waarbij de concrete investeringen niet een primaire verantwoordelijkheid zijn van de Stichting Bruisende Binnenstad, maar van de gemeente. Denk aan een
openbare ruimte die op niveau is of beleidsinterventies met als doel de binnenstad compacter te
maken (minder winkels op een kleiner oppervlak). Ondernemers en vastgoedeigenaren kunnen
hierin een rol hebben als aanjager, lobbyorganisatie of gesprekspartner.
En een operationele agenda
Daarentegen zijn de projecten die onderdeel zijn van de operationele agenda duidelijk afgebakend.
Ze hebben een ‘kop’ en een ‘staart’ waardoor de effecten meetbaar zijn in de binnenstad. Het
binnenstadsmanagement is de kartrekker op deze projecten.
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De thema’s die de komende jaren worden opgenomen onder de vlag van de Stichting Bruisende Binnenstad zijn:
> Evenementen;
> Sfeer en beleving in openbare ruimte;
> Marketing, promotie en externe communicatie;
> (Nieuwe) services;
> Visieontwikkeling en beleidsvorming;
> Schoon, heel en veilig;
> Branchering en leegstand;
> Bereikbaarheid en parkeren;
> Monitoring;
> Interne communicatie.
Alle stakeholders dragen daaraan bij, met een eigen accent in het programma.

Strategische agenda
Openbare ruimte op niveau
De openbare ruimte van de binnenstad van Oosterhout verdient op enkele fronten meer aandacht.
Op welke onderdelen staat omschreven in de binnenstadsvisie. Van belang is om te investeren
in de kwaliteit van de openbare ruimte, zodat deze ruimte in ieder geval voldoet aan het basisniveau.
Bovenop het basisniveau, spelen sfeer en beleving een steeds belangrijke rol bij de inrichting van
de openbare ruimte. Centrumgebieden veranderen van ‘places to buy’ in ‘places to meet/be’.
Dat betekent dat het bezoekgedrag van consumenten aan centra verandert. Het worden steeds
minder plekken om producten te kopen maar centra om te verblijven en ter plekke te consumeren
en om de strijd met het internet aan te gaan is het steeds belangrijker om je als stadscentrum
te onderscheiden met vermaak en gemak. Dat betekent onder andere het investeren in een
sfeervol winkelklimaat. Een definitie van ‘sfeer’ laat zich moeilijk omschreven. Sfeer is een
gevoel waarop allerlei indicatoren van invloed zijn. Verzorgde terrassen, aankleding, decoratie,
evenementen, verlichting, gevels, groen, routes, straatmeubilair, een verzorgende openbare
ruimte et cetera.
Er kunnen verschillende acties uitgevoerd worden om de openbare ruimte aantrekkelijker te maken en daarmee meer sfeer in de binnenstad te brengen, waaronder het toevoegen van groenelementen, kunstobjecten en sfeerverlichting tijdens de feestmaand maar ook meer permanente
verlichting van historische gebouwen en objecten. Concrete projecten vallen onder de operationele
agenda. Onderdeel van de strategische agenda zijn het verzamelen van suggesties voor beleid
en komen met investeringsvoorstellen namens de stakeholders uit de binnenstad.
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Compacte binnenstad
Veruit het belangrijkste bij een succesvolle aanpak van de leegstand is het bepalen van de koers.
De signalen in retailland zijn inmiddels helder: we leven in een andere tijd waardoor retailers en
centra zich dienen aan te passen. De start van een leegstandsdiscussie heeft als uitgangspunt
dat er naar de toekomst toe minder vierkante meters winkeloppervlak nodig zijn. De belangrijkste
oorzaken:
> Demografische veranderingen (vergrijzing en ontgroening)
> Gewijzigd consumentengedrag (grotere afstanden, minder obstakels en meer beleving)
> Internet
De faillissementen van bekende winkelketens zijn zeker nog niet afgerond. Ook de komende
jaren gaan bekende namen ons speelveld verlaten. Zij die overblijven, maken scherpere keuzes
t.a.v de vestigingslocatie. Waar is mijn doelgroep? Welke criteria stel ik aan pand en locatie? Et
cetera. Het is niet meer vanzelfsprekend dat retailers in alle middelgrote en grote steden aanwezig zijn. De consument accepteert dat inmiddels ook.
Samengevat: de aanpak van leegstand begint met het besef dat we afscheid moeten nemen
van een substantieel deel van de winkelruimte (fysiek en planologisch). Niet alle leegstand kan
meer worden opgevuld met een winkel.
Keuzes hierin zijn meer dan ooit noodzakelijk. Die zijn vastgelegd in de binnenstadsvisie uit
2017. Niet alle straten voegen meerwaarde toe aan de centrumstructuur en hebben potentie als eenzijdige retaillocatie maar krijgen een meervoudig profiel. De positie van de binnenstad van Oosterhout is naar de toekomst niet zomaar zeker gesteld. Er zal sprake moeten zijn
van weloverwogen beleid (dus keuzes), investeringen, samenwerking en gezamenlijke acties.
Alleen die centrumgebieden die actief inspelen op de huidige economische knelpunten, de
groeiende behoeften van de consument en die voortdurend aandacht blijven besteden aan de
randvoorwaarden van een aantrekkelijk centrum hebben een kansrijk toekomstperspectief.
Om te komen tot een krachtig en toekomstbestendig winkelgebied, kiest Oosterhout voor een
compacter winkelgebied, met een duidelijk profiel en een sterk aanbod. Om een compacter
winkelgebied te creëren, zijn verschillende acties mogelijk. Die staan opgesomd in de visie.
Hierbij is de inzet van alle stakeholders van belang.
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Gebiedsprofilering
In de binnenstadsvisie zijn verschillende gebiedsprofielen of sfeergebieden beschreven, waaronder het profiel voor de Heuvel, winkelcentrum Arendshof en de Keiweg. Ieder profiel kenmerkt
zich door bepaalde karakteristieken (uitstraling, aanbod/functies), die onderscheidend zijn
voor dat gebied. Per gebiedsprofiel is er tevens een toekomstbeeld beschreven.
Het opstellen van gebiedsprofielen draagt bij aan:
> De betrokkenheid van stakeholders bij het ‘eigen’ gebied.
> Het versterken van de samenwerkingsverbanden tussen de stakeholders
en tussen de verschillende gebieden.
> Het direct uitvoeren van korte termijn acties in een gebied.
> Het formuleren van gedragen lange termijn acties voor de verschillende gebieden (die weer
bijdragen aan de algemene doelstelling: de bezoeker van de binnenstad langer vasthouden).
> Het opzetten van de online beleving voor de verschillende sfeergebieden.
> Een sterkere branding van de binnenstad van Oosterhout als totaal.
> Het verlengen van de verblijfsduur van de bezoeker.
> Het aantrekken van nieuwe ondernemers: de juiste ondernemer op de juiste plek.
Om deze toekomstbeelden naar de praktijk te brengen, is het van belang om de beelden te
vertalen naar onder andere een concrete inrichtingsplannen voor de openbare ruimte en een
lijst met gewenste functies en eventueel formules. De acties rondom bijvoorbeeld herinrichting,
acquisitie en communicatie dienen op deze randvoorwaarden worden afgestemd. Op deze manier
werkt het beschreven gebiedsprofiel door in alle activiteiten binnen het gebied.
Mobiliteit
De bereikbaarheid van en het parkeren in binnensteden zijn actuele thema’s in Nederland. Vaak
worden ze aangehaald als wondermiddelen om de dalende bezoekersaantallen een halt toe te
roepen. Natuurlijk zijn het belangrijke factoren, maar de aantrekkelijkheid van een binnenstad
wordt door meer factoren bepaald dan de bereikbaarheid en het parkeertarief.
Dat is echter geen argument om dit thema niet in de strategische agenda op te nemen. Sterker
nog, trends in mobiliteit gaan de komende decennia een grote invloed hebben op het functioneren
en de aantrekkelijkheid van binnensteden. Ook in Oosterhout. Er is een trends waarneembaar
dat gemotoriseerd verkeerd steeds minder welkom is in de stad. Aan de andere kant komen
nieuwe vervoersvormen op, waarvan de elektrische fiets een eerste signaal is. Kortom, hoe is de
binnenstad van Oosterhout naar de toekomst toe bereikbaar? Welke investeringen vraagt dat?
Vragen van vandaag die op termijn vragen om oplossingen. Oplossingen die bij voorkeur samen
met de stakeholders tot stand komen.
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Operationele agenda ondernemers
Evenementen
Het centrum van Oosterhout kent al vele evenementen die mede worden georganiseerd en
gefinancierd door ondernemers. Feitelijk kan er een onderscheid worden gemaakt tussen
evenementen van winkeliers en van de horecaondernemers.
Winkeliers
Het bestuur van de winkeliersvereniging wil haar leden aantrekkelijke en kwalitatief goede
evenementen bieden, die veel lokale en regionale consumenten naar de stad trekken. Primair
ligt de focus op evenementen die een bevorderend effect hebben op passantenaantallen tijdens
winkelopeningstijden. En met name de zaterdagen en koopzondagen, de drukste dagen in de
week. Vanzelfsprekend gaat een een focus uit naar evenementen tijdens de feestmaand en de
voorbereiding daarop: november en december. Maar ook levendigheid tijdens het recreatief en
toeristisch seizoen is een belangrijke focus: de maanden mei t/m september. Tot slot zijn feestdagen zoals Valentijnsdag, Moederdag en Vaderdag speerpunten.
Ook gaat de focus uit naar het versterken van de relatie tussen ondernemers in de binnenstad
met bestaande evenementen zoals carnaval, de kermis en het zomercarnaval.
Het is nadrukkelijk de ambitie
om op het vlak van evenementen samen te werken met de
ondernemers in winkelcentrum
Arendshof, waar reeds veel georganiseerd wordt. Voorbeelden daarvan zijn:
>F
 estival Living Statues;
>F
 estival KOM: cultuurfestival;
>K
 orenfestival;
>P
 rijzenfestival;
>Z
 andsculpturen;
> ‘Cash voor je club’;
>O
 verige tentoonstellingen/
demonstraties zoals houtsnijden.
Bij het publiek heerst nu het beeld dat er enkel in winkelcentrum Arendshof evenementen
worden georganiseerd. Met de middelen via de BIZ dient een gezondere balans te ontstaan.
Jaarlijks wordt er (voorafgaand aan het jaar) een evenementenkalender opgesteld en verspreid.
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Horeca
Ieder jaar organiseert de horeca diverse evenementen om het publiek de Oosterhoutse horeca
te laten ontdekken. Een goed voorbeeld is ’t Pruvenement. Zo’n 40 horecaondernemers organiseren in de maand juli een proeverij op de Markt en in de Klappeijstraat met een keur aan
internationale hapjes. De vele toeristen die in het hoogseizoen in Oosterhout vakantie vieren
zijn - net als de eigen inwoners - enthousiaste bezoekers van het evenement.
Evenementen die gedeeltelijk bekostigd worden uit de BIZ:
> ’t Pruvenement;
> Mosselfeest;
> Koningsnacht en –dag;
> Kermis;
> Bockbier presentatie;
> ‘Proef de Biermarkt’.
Een belangrijk uitgangspunt voor de horecasector is om zoveel mogelijk bedrijven te betrekken
bij de evenementen, ook op de Heuvel wat zich meer en meer ontwikkelt tot horecalocatie.
Stimuleren nieuwe evenementen en acties
Jaarlijks kan er vanuit de BIZ een budget worden gereserveerd voor het ondersteunen van nieuwe initiatieven op het gebied van evenementen en acties vanuit ondernemers. Voorwaarde is
dat deze evenementen en acties gericht zijn op (indirecte) omzetverhoging voor de gevestigde
ondernemers. De ondernemers worden in de gelegenheid gesteld met initiatieven te komen.
Ideeën die zijn verzameld:
>T
 erugkeer braderie ‘Oosterhouterie’;
>M
 oonlightshopping met Sinterklaas en Kerst;
>K
 erstmarkt;
>L
 oterijen met mooie prijzen;
>M
 uziek/festiviteiten tijdens koopzondagen;
>O
 ldtimer dag;
>F
 oodtruckfestival.
De ambitie is om zo enkele nieuwe kleinschalige evenementen op te zetten om een breder publiek aan te spreken. De activiteiten rondom Sinterklaas en Kerstmis kunnen verder worden
uitgebreid.
Communicatie evenementen
Een evenement organiseren is één, communicatie erover is minsten zo essentieel. Het doel
van evenementen binnen de BIZ is om de binnenstad van Oosterhout te profileren als een aantrekkelijk centrum voor winkelen, horeca en cultuur. Dit om meer bezoekers naar Oosterhout
te trekken, die langer blijven, meer besteden en vaker terugkomen. Uitgangspunt is om binnen
een vaste huisstijl (zie vervolg) de evenementen tijdig aan het publiek en de inwoners te communiceren. Door publieksacties in de binnenstad, promotie via www.proefoosterhout.nl, via weekbladen, social media et cetera.
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Sfeer en beleving in openbare ruimte
Uit de diverse ondernemersbijeenkomsten ter voorbereiding op de inhoud van voorliggend plan
is voor een verbetering van de sfeer en de uitstraling van de binnenstad als prioriteit benoemd.
De sfeerverlichting met de feestdagen verdient een forse impuls. Het contrast tussen Arendshof en de winkelstraten buiten is te groot. Er wordt geld gereserveerd voor aanvullende/nieuwe
verlichting
Het Ondernemersfonds zal ook worden besteed voor de verdere ‘aankleding’ van de binnenstad.
Ondernemers geven aan dat de binnenstad wat ‘kil’ aandoet en dat de consument meer gebonden kan worden als de beleving zou worden verbeterd. Dat kan door fysieke maatregelen zoals:
> Het plaatsen van vlaggen, banieren of zuilen bij de entrees van de binnenstad;
> Continuering van het groen en bloemen;
>K
 unstprojecten of objecten in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld aantrekkelijke kunstbankjes
in de binnenstad. Deze kunnen bovendien een rustpunt vormen voor de consument waardoor
de verblijfsduur wordt verlengd.
> Aankleding binnenstad in seizoensferen.
> Het aankleden van ‘dode’ gevels met bijvoorbeeld gedichten.
> Het verhaal van Bombast zichtbaar maken in de binnenstad.
> Aanlichten van panden.
> Digitalisering van de binnenstad via bijvoorbeeld een informatiezuil.
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Marketing, promotie en externe communicatie
De eenduidige uitstraling naar (potentiele) bezoekers middels ‘Proef Oosterhout – De Smaak te
pakken’ wordt ingezet om de bekendheid en diversiteit van de binnenstad en de spots voor recreatie binnen de gemeente te vergroten. De campagne bestaat uit online en offline toepassingen.
In 2016/2017 is de campagne breed uitgerold via een nieuwe website www.proefoosterhout.nl,
een promofilm, aan abri campagne en via social media. Om de campagne blijvend onder de aandacht te brengen zijn middelen nodig. Zowel om bestaande instrumenten te behouden en door
te ontwikkelen maar ook om nieuwe instrumenten tot uitvoer te brengen.
Een stadscentrum is niet meer alleen een belangrijke aankoopplaats. Consumenten zijn steeds
meer op zoek naar een totaal beleving, waardoor onder andere sfeer, het aanbod aan culturele
activiteiten, de aanwezigheid van horecagelegenheden en evenementen samen met het detail
handelsaanbod de kwaliteit van de binnenstad bepalen. Het aanbieden van arrangementen,
afgestemd op een bepaalde doelgroep, biedt daarbij kansen om consumenten aan te trekken.
Hierbij is een samenwerking tussen de verschillende ondernemers van belang. Een mogelijk idee
is de introductie van een Proef Oosterhout Bon / Proefbon met wisselende prijzen en arrangementen.

Proef de
lentekriebels
Oosterhout

De smaak te pakken

Funshoppen begint op www.proefoosterhout.nl
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(Nieuwe) services
Bezoekers van een binnenstad worden steeds veeleisender bij het bezoeken van een winkel
gebied. Er dienen nieuwe services geïntroduceerd te worden voor een stuk extra vermaak en/of
comfort. De binnenstad beschikt sinds 2017 bijvoorbeeld op diverse plaatsen over een gratis
Wi-Fi netwerk, zodat de bezoeker eenvoudig en snel via de smartphone of het internet informatie
over de binnenstad van Oosterhout opvragen. Daarnaast verleidt het bezoekers om langer in
de binnenstad te verblijven. Op dit moment worden stappen gezet om het WiFi-netwerk in de
binnenstad uit te breiden. Van belang daarbij is dat het netwerk de gehele binnenstad bedekt.
Tevens kan een Wi-Fi netwerk in een vervolgfase worden ingezet om meer informatie van bezoekers in de binnenstad te achterhalen (t.b.v. onder andere marketingdoeleinden). Op die manier
kan bijvoorbeeld worden gemeten welke delen van de binnenstad goed bezocht worden en waar
de loopstromen lager liggen. Het WiFi-netwerk biedt (met beperkte mogelijkheden) mogelijkheden voor de onlinestrategie van individuele ondernemingen.
Overige suggesties van
ondernemers:
>G
 eluidssysteem Arendshof
doortrekken naar straten buiten;
>G
 eluidsstyeem aanleggen vanaf
parkeerlocatie Slotjesveld tot aan
de Heuvel als een rode loper;
>O
 penbare toiletten in de
binnenstad;
>O
 nderzoeken haalbaarheid
locatie opvang kinderen.
Visieontwikkeling en beleidsvorming
De gemeenteraad van Oosterhout besluit voor de zomer van 2017 over het vaststellen van een
nieuwe visie op de binnenstad. Om ervoor te zorgen dat de verblijfsfunctie van de binnenstad
wordt versterkt en tegelijkertijd de leegstand zoveel mogelijk beperkt wordt, is het van belang
om vanuit ondernemers in samenwerking met andere stakeholders betrokken te zijn bij de uitvoering van dit visietraject. Vanwege de huidige leegstand is het meer dan ooit van belang
dat investeringen geleid worden naar structuurbepalende en perspectiefrijke voorzieningenconcentraties. Daarom sluit de BIZ-zone grotendeels aan bij de afbakening in de nieuwe visie.
De binnenstad, als huiskamer van de gemeente, vervult hierbinnen de belangrijke positie. Om
de binnenstad vanuit investeringsperspectief interessant te houden, is het van groot belang dat
alle focus op de binnenstad gericht is. Wanneer de ondernemers in de binnenstad zich verenigingen in een BIZ, dan kunnen zij als collectief op een constructieve manier betrokken worden
bij beleidsvoorbereiding en dergelijke besluitvormingsprocessen. Hierdoor kan er een vinger
aan de pols worden gehouden en ongewenste ontwikkelingen worden voorkomen.
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Schoon, heel en veilig
Er kan nog zoveel geïnvesteerd worden, als een binnenstad niet schoon, heel en veilig is dan
haakt de bezoeker af. Op dit terrein liggen in Oosterhout voldoende uitdagingen. Ondernemers
zien kansen om (naast het basisniveau wat onder verantwoordelijkheid van de gemeente valt)
te investeren in extra schoonmaak en veiligheid met de middelen uit de BIZ. Een denkrichting
kan zijn om de particuliere beveiliging in winkelcentrum Arendshof door te trekken naar buiten
op piekmomenten. Daarnaast kunnen publieksacties worden georganiseerd om bezoekers te
wijzen op de verantwoordelijkheid om de binnenstad schoon achter te laten na een bezoek.
Een andere mogelijkheid voor een aantrekkelijker centrum is het aankleden van prullenbakken,
elektriciteitskasten en andere objecten met typische Oosterhoutse beelden. Dit zorgt enerzijds
voor een fraaier beeld, anderzijds voor minder vervuiling en vandalisme.
Branchering en leegstand
Voor de aantrekkingskracht van de binnenstad is een aantrekkelijk winkel- en horeca-aanbod
van groot belang. Daarom dienen er inspanningen geleverd te worden om in ieder geval het
huidige aanbod op peil te houden en waar mogelijk de aantrekkingskracht te vergroten. De leegstand in de binnenstad bedraagt 15%. Dit is zorgwekkend en vraagt aandacht.
Om de diversiteit in het aanbod te waarborgen, een goede balans te behouden tussen zelfstandige ondernemers en filiaalbedrijf, het niveau van het aanbod te bewaken en een toename van
de leegstand te voorkomen is het zaak actief in te zetten op acquisitie. Daar ligt een verantwoordelijkheid voor alle stakeholders, met name de vastgoedeigenaren. Voor ondernemers ligt
er met name een taak om de leegstand te verhullen door aankleding dan wel het betrekken van
lege panden bij activiteiten. De Arendshof geeft daarbij het goede voorbeeld middels tentoonstellingen in lege winkels, maar ook leegstand inzetten voor het festival zandsculpturen en het
Pietenhuis.
Bereikbaarheid en parkeren
Oosterhout beschikt over een dynamisch parkeerverwijssysteem (Parkeer Route Informatie
Systeem) aan de rand van de binnenstad om de bewegwijzering naar de parkeergarages te verbeteren, zodat bezoekers op een snelle en efficiënte wijze naar de binnenstad worden geleid.
Vanaf de parkeerplaatsen dient ook op een heldere manier de route naar de binnenstad te worden
aangegeven.
Bij de ondernemers in Oosterhout is er een weerstand tegen het huidige parkeertarief in de
binnenstad. In samenwerking met de stakeholders zal binnen de Stichting Bruisende Binnenstad
onderzoeken hoe deze weerstand kan worden weggenomen of in ieder geval kan worden verminderd, zodat het parkeertarief niet de reden is waarom consumenten kiezen voor een ander
winkelcentrum.
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Monitoring
Naast het doen van verschillende investeringen, zoals beschreven in dit Plan van Aanpak, is het
tevens van belang om te meten wat de effecten van de investeringen zijn. Leveren de projecten de gewenste resultaten op? Het monitoren van de effecten kan worden ingestoken via het
uitvoeren van een periodiek koopstromen- en/of bezoekersonderzoeken. Uit een koopstromenonderzoek blijkt onder andere hoe sterk de bewoners van Oosterhout gebonden zijn aan hun
eigen centrum en wat de aantrekkingskracht is van het centrum op consumenten uit de regio.
Hier kan tevens een bezoekersonderzoek aan worden gekoppeld, zodat meer inzicht ontstaat in
de motivaties en oordelen van bezoekers.
Naast dit onderzoek kan er gebruik worden gemaakt van een Wi-Fi netwerk door de binnenstad.
Dat is hiervoor nader beschreven. Ook het bijhouden van de reactie via de sociale media met
betrekking tot het werk van de binnenstadsmanager of de Stichting Bruisende Binnenstad is een
waardevol meetinstrument om de voortgang van projecten te meten.
Het is van belang dat de gegevens niet alleen voor intern gebruik zijn, maar ook worden gedeeld
met de stakeholders. Daarvoor is de binnenstadsmonitor van het Platform Binnenstadsmanagement wellicht een goed instrument. In deze digitale monitor worden de prestaties in Oosterhout
vergeleken met vergelijkbare binnensteden in Nederland.
Interne communicatie
Communicatie over het werk van de
BIZ ondernemers en de Stichting
Bruisende Binnenstad is niet alleen
in opstartfase van grootbelang om
draagvlak te verwerven. De ondernemers, vastgoedeigenaren, politiek en andere partijen zullen met
grote regelmaat op de hoogte gesteld en gehouden moeten worden
van de activiteiten. Communicatie
is niet alleen een middel om te informeren, maar ook de stichting intern te promoten en om ondernemers en andere belanghebbenden enthousiast te maken. Doel is interne informatievoorziening, maar ook het bevorderen
van het enthousiasme over projecten in de binnenstad. Door de stuurgroep Bruisende Binnenstad is in 2017 het communicatiesysteem Chainels aangeschaft, speciaal voor collectieven in
binnensteden. Met Chainels kan aan een online community worden gebouwd (denk aan een
soort intranet van de binnenstad). Onderhoud, doorontwikkeling en licentie zorgen voor jaarlijks terugkerende kosten.
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Operationele agenda vastgoed
Marketing, promotie en externe communicatie
De eenduidige uitstraling naar (potentiele) bezoekers middels de campagne ‘Proef Oosterhout –
De Smaak te pakken’ wordt ingezet om de bekendheid en diversiteit van de binnenstad en de
spots voor recreatie binnen de gemeente te vergroten. De campagne bestaat uit online en offline
toepassingen.
In 2016/2017 is de campagne breed uitgerold via een nieuwe website www.proefoosterhout.nl,
een promofilm, aan abri campagne en via social media. Om de campagne blijvend onder de
aandacht te brengen zijn middelen nodig. Om bestaande instrumenten te behouden en door te
ontwikkelen, maar ook om nieuwe instrumenten tot uitvoer te brengen.
Sfeer en beleving in openbare ruimte
Er liggen nog diverse verbeterpunten en kansen om de uitstraling en sfeer te verbeteren. De BIZ
vastgoed kan hier een rol in spelen, nadrukkelijk in aanvulling op de basisactiviteiten die tot de
verantwoordelijkheid van de gemeente behoren en op basis van cofinanciering met gemeente
en ondernemers.
Er kunnen verschillende acties uitgevoerd worden om de openbare ruimte aantrekkelijker te
maken en daarmee meer sfeer in de binnenstad te brengen:
>V
 ergroening van de binnenstad. Het is van belang dat de groenbeleving in de winkelstraten en
op de pleinen versterkt wordt.
>S
 eizoen aankleding van de binnenstad.
>C
 ultuur zichtbaar maken in de winkelstraten en op de horecapleinen door samenwerking met
de culturele instellingen
>S
 peelvoorzieningen: terwijl gezinnen een belangrijke doelgroep vormen voor de binnenstad,
zijn er nauwelijks speelvoorzieningen. Objecten met een spelaanleiding, die vandalisme bestendig zijn en eventueel verplaatsbaar zijn, kunnen de verblijfskwaliteit verbeteren en de
verblijfsduur verlengen.
>D
 e aanpak van steegjes en achterkanten van de winkelstraten.
>V
 erbetering van de entrees van de binnenstad.
> Investeren in voorzieningen voor rustmomenten. Meer en comfortabele zitbanken maar ook
openbare toiletten zijn zeer wenselijk.
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Visieontwikkeling en beleidsvorming
De gemeenteraad van Oosterhout heeft op 27 juni 2017 de binnenstadsvisie vastgesteld.
Om ervoor te zorgen dat de verblijfsfunctie van de binnenstad wordt versterkt en tegelijkertijd de leegstand zoveel mogelijk beperkt wordt, is het van belang om vanuit het vastgoed in
samenwerking met andere stakeholders betrokken te zijn bij de uitvoering van dit visietraject.
Vanwege de druk op de waardeontwikkeling van het vastgoed is het meer dan ooit van belang
dat investeringen geleid worden naar structuurbepalende en perspectiefrijke voorzieningenconcentraties. De binnenstad, als huiskamer van de gemeente, vervult hierbinnen de belangrijke
positie. Om de binnenstad vanuit investeringsperspectief interessant te houden, is het van groot
belang dat alle focus op de binnenstad gericht is. Wanneer het vastgoed in de binnenstad zich
verenigt in een BIZ, dan kan de vastgoedsector als collectief op een constructieve manier betrokken worden bij beleidsvoorbereiding en dergelijke besluitvormingsprocessen. Hierdoor kan
er een vinger aan de pols worden gehouden en ongewenste ontwikkelingen worden voorkomen.
Branchering en leegstand
Gezien de huidige leegstand in de binnenstad van Oosterhout is aanpak hiervan prioriteit nummer
één. Daar hoort, naast meer promotie, sfeer en beleving, ook een gerichte strategie met bijpassende instrumenten bij. In het door de binnenstadsmanager opgestelde ‘plan van aanpak
leegstand’ zijn instrumenten opgesomd, waarvan een deel reeds is gestart en een ander deel
nog wacht op opvolging.
>O
 rganiseren van de actie ‘Win je Winkel’.
>D
 oor ontwikkelen van de website www.proeftuinoosterhout.nl met als doel om ondernemers
en vastgoedeigenaren actief te verbinden
>G
 erichte acquisitie door het stimuleren van verplaatsingen, benaderen van potentieel nieuwe
ondernemers, verleiden van internetondernemers et cetera.
>H
 et ontwikkelen en onderhouden van een acquisitiebrochure binnenstad Oosterhout.
>H
 et organiseren van een ‘open panden dag’ waarin leegstand actief onder de aandacht wordt
gebracht.
Bereikbaarheid en parkeren
Met een gemiddelde verblijfsduur van tussen de 30 en 45 minuten wordt de binnenstad van
Oosterhout doelgericht bezocht. Dat betekent dat de bereikbaarheid en het parkeren in het
teken dienen te staan van dit bezoekgedag. Concreet: goed vindbaar, en een gastvrije ontvangst.
Alle partijen (gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren) hebben hierbij een belang en
dus een verantwoordelijkheid om daarop te investeren. Mogelijkheden zijn bewegwijzering, aankleding parkeerlocaties, acties parkeertarief et cetera.
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Monitoring
In de binnenstad is geïnvesteerd in een uitgebreid telsysteem om het aantal bezoekers te
kunnen monitoren. Er hangen tientallen telpunten zodat per straat/gebied het aantal bezoekers
kan worden gevolgd. Het aanbrengen van WiFi geeft hieraan een nieuwe dimensie. Om de effectiviteit van de investeringen te kunnen volgen en om te anticiperen op bezoek is het wenselijk
om meer kennis over bezoekers te vergaren via onderzoek of het inkopen van data.
Conclusie
Het projectenprogramma van de Stichting Bruisende Binnenstad reikt verder dan de ‘traditionele’
onderwerpen waar ondernemers en andere stakeholders in een binnenstad zelf invloed op hebben en zich doorgaans op richten (zoals consumentenacties, aankleding en evenementen).
Echter, juist de meer complexe thema’s in de binnenstad (openbare ruimte, parkeren, bereikbaarheid en leegstand) moeten met elkaar worden aangepakt om voorwaarts te gaan. Kortom,
strategisch en operationeel.
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3.

Financiering

Om de bijdrage van ondernemers en vastgoedeigenaren aan de Stichting Bruisende Binnenstad
te borgen, wordt voorgesteld één BIZ op te richten met participatie van ondernemers en vastgoedeigenaren.
Belangrijkste eigenschappen BIZ
De Wet op de Bedrijveninvesteringszones (BIZ) is per 1 januari 2015 in werking getreden.
Met de BIZ-wet wordt mogelijk gemaakt dat ondernemers en vastgoedeigenaren extra kunnen
investeren in kwaliteit en beleving van hun gebied. Het verplichtende karakter van de BIZ-wet,
alle ondernemers en/of vastgoedeigenaren betalen mee, zorgt voor concrete projecten, continuïteit en professionaliteit. Enkele eigenschappen:
>D
 e BIZ wordt ingesteld voor een afgebakend gebied. Dit betreft het gedeelte ‘buiten’ waarbij
rekening is gehouden met de grenzen van het hoofdwinkelgebied in de binnenstadsvisie;
>H
 et initiatief voor het oprichten van een BIZ ligt bij de ondernemers en/of de vastgoedeigenaren;
>P
 er BIZ kan besloten worden of alleen de ondernemers, de vastgoedeigenaren, of ondernemers én vastgoedeigenaren worden aangeslagen. Keuze: BIZ met ondernemers én vastgoedeigenaren;
>E
 en BIZ wordt opgericht ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan activiteiten in de
openbare ruimte en het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, de
veiligheid, de ruimtelijke kwaliteit en/of de economische ontwikkeling;
>H
 et tarief van de BIZ-bijdrage kan gedifferentieerd worden aan de hand van bijvoorbeeld
de WOZ-waarde, het type gebruiker (detailhandel, horeca, dienstverlening) of naar straat/
gebied. Er kan tevens een vast bedrag gehanteerd worden. Keuze: tariefdifferentiatie naar
WOZ met een minimum en een maximum;
>E
 r moet aantoonbaar draagvlak zijn bij de bijdrageplichtigen binnen het afgebakende gebied,
alvorens een BIZ wordt ingesteld. Hieraan worden meerdere voorwaarden gesteld;
> de totale respons (ondernemers en vastgoedeigenaren) bij de draagvlakmeting is
minimaal 50%;
> van de respondenten (ondernemers en vastgoedeigenaren) is minimaal 2/3 voor;
> en de voorstemmers vertegenwoordigen meer WOZ-waarde dan de tegenstemmers;
> de totale respons bij de draagvlakmeting voor de groep ondernemers is minimaal 50%;
> van de respondenten (ondernemers) is minimaal 50% voor;
> de totale respons bij de draagvlakmeting voor de groep vastgoedeigenaren is minimaal
50%;
> van de respondenten (vastgoedeigenaren) is minimaal 50% voor.
>N
 a inwerkingtreding van de BIZ geldt deze voor alle ondernemers en vastgoedeigenaren
binnen het afgebakende gebied;
>D
 e gemeente int de heffing in de BIZ-zone en keert dit bedrag als subsidie uit;
>D
 e BIZ kan conform de wet worden opgericht voor een duur van maximaal 5 jaar. Daarna dient
opnieuw het draagvlak te worden aangetoond om de BIZ te verlengen. Keuze: 3 jaar.
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Voordelen BIZ
>G
 een ‘free-riders’ omdat iedere ondernemer en vastgoedeigenaar meebetaalt;
>E
 r hoeft niet (meer) geleurd te worden voor een bijdrage;
>D
 e lasten worden gelijk verdeeld omdat alle ondernemers en vastgoedeigenaren in de binnenstad meebetalen;
>C
 ollectieve investeringen komen gemakkelijker van de grond Bovendien is collectief aankopen
vaak goedkoper en effectiever;
>Z
 orgt voor een betere uitstraling van de omgeving van de onderneming/het pand;
>E
 r is meer budget voor een langere termijn, dus meer slagkracht;
>H
 et vergroot onderhandelingskracht van ondernemers en vastgoedeigenaren richting gemeente;
>H
 et is democratisch: iedere ondernemer en vastgoedeigenaar kan ja of nee zeggen tegen de
invoering van een BIZ;
>E
 r kunnen via uitvoeringsovereenkomsten duidelijke afspraken worden gemaakt over ieders
verantwoordelijkheid;
>H
 et vergroot de onderlinge saamhorigheid (tussen ondernemers en vastgoedeigenaren onderling en met de gemeente);
>P
 rofessioneler opereren en makkelijker organiseren;
>B
 evordering van de waardevastheid van bedrijfspanden.
Keuzes Binnenstad Oosterhout
Bloedgroepen
Het traject is gestart om de BIZ in binnenstad Oosterhout in te stellen voor zowel ondernemers
als vastgoedeigenaren van alle niet-woningen in de binnenstad. Ondernemers en vastgoedeigenaren vormen één BIZ met deels zelfstandige en deels overkoepelende projecten. Voor het
totaal houdt dat in dat bij de stemming minimaal 50% van alle stemgerechtigden (ondernemers
en vastgoedeigenaren) een stem uitbrengt. Daarvan dient minimaal twee derde voor de BIZ te
stemmen. De opgetelde WOZ-waarden van de voorstemmers dient groter te zijn dan de opgetelde WOZ-waarden van de tegenstanders. Bovendien dient er binnen de eigen bloedgroep een
meerderheid te worden aangetoond.
Hoogte van het bedrag per belastingplichtige
De keuze is gemaakt voor een gedifferentieerd tarief op basis van WOZ. Reden voor gedifferentieerd tarief: niet alle straten profiteren in dezelfde mate van de activiteiten van de BIZ en het type
ondernemerschap is uiterst divers (van grote keten tot kleine zelfstandige). De toepassing van
de WOZ-systematiek impliceert dat objecten in het plangebied gedifferentieerd worden aangeslagen voor een BIZ-bijdrage. Immers, objecten in bijvoorbeeld het kernwinkelgebied (A-1, zoals
Arendstraat) hebben een hogere WOZ- waarde op basis van ligging dan objecten in de randzone
(zoals Torenstraat).
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De uitgangspunten voor ondernemers en vastgoedeigenaren.
>O
 ndernemers: het minimale bedrag per object is € 200,- per jaar. Het maximale bedrag is
€ 500,- per jaar. Er wordt gewerkt met een differentiatiepercentage van 0,00085 per € 1.000,WOZ-waarde;
>V
 astgoedeigenaren: het minimale bedrag per object is € 50,- per jaar. Het maximale bedrag
is € 300,- per jaar. Er wordt gewerkt met een differentiatiepercentage van 0,00045 per
€ 1.000,- WOZ-waarde.
Het tarief per belastingplichtige zal worden gefixeerd per 1 januari 2018 voor de looptijd van
de BIZ (2018-2019-2020).
Leegstand niet in heffing vastgoedeigenaar
In het geval van leegstand zal het gebruikersdeel van de heffing niet worden geïnd via de vastgoedeigenaar van het object.
Looptijd
De BIZ zal in de eerste termijn een looptijd hebben van drie kalenderjaren, met als start 1
januari 2018.
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Begroting ondernemers
Dit is een globale uitwerking van de begroting:
INKOMSTEN
Middelen BIZ (correctie voor leegstand)
Perceptiekosten

2018-2020
€ 65.000,€ 1.000,-

UITGAVEN
Beheerkosten
1. Secretariële ondersteuning en communicatie ondernemers
(winkels en horeca)
Operationele kosten
1. Evenementen
2. Marketing promotie en externe communicatie
3. Sfeer en beleving
4. (Nieuwe) services
5. Visieontwikkeling en beleidsvorming
6. Schoon, heel en veilig
7. Branchering en leegstand
8. Bereikbaarheid en parkeren
9. Monitoring
10. Interne communicatie
Subtotaal
Onvoorzien / nader te bestemmen (2%)

2018-2020

TOTALE KOSTEN

€ 65.000,-

€

6.750,-

€ 25.000,€ 5.000,€ 10.000,€ 4.000,€ 1.000,€ 2.000,€ 1.000,€ 3.250,€ 2.000,€ 3.000,€ 56.250,€ 1.000,-

Het is aan de Stichting BIZ Binnenstad Oosterhout om op basis van concrete projecten de
begroting verder te specificeren. Bovenstaande bedragen zijn daarbij richtinggevend.
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Begroting vastgoed
Dit is een globale uitwerking van de begroting:
INKOMSTEN
Middelen BIZ
Perceptiekosten

2018-2020
€ 37.500,€
750,-

UITGAVEN
Beheerkosten
1. Secretariële ondersteuning en communicatie

2018-2020
€

3.250,-

Operationele kosten
1. Marketing promotie en externe communicatie
2. Sfeer en beleving
3. Visieontwikkeling en beleidsvorming
4. Branchering en leegstand
5. Bereikbaarheid en parkeren
6. Monitoring
Subtotaal

€ 8.000,€ 14.000,€ 4.000,€ 2.500,€ 2.250,€ 2.000,€ 32.750,-

Onvoorzien / nader te bestemmen (2%)

€

TOTALE KOSTEN

€ 37.500,-

750,-

Het is aan de Stichting BIZ Binnenstad Oosterhout om op basis van concrete projecten de begroting verder te specificeren. Bovenstaande bedragen zijn daarbij richtinggevend.
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Begroting Stichting Bruisende Binnenstad
De begroting van de Stichting Bruisende Binnenstad bestaat naast de inkomsten uit de BIZ uit
inkomsten van de gemeente en van de ondernemers in het overdekte Winkelcentrum Arendshof.
INKOMSTEN
2018-2020
Middelen BIZ ondernemers (correctie voor leegstand)
€ 65.000,Middelen BIZ vastgoed
€ 37.500,Middelen Arendshof		
nnb
Middelen gemeente Oosterhout algemeen programma
€ 110.000,Middelen gemeente Oosterhout citymarketing
€ 40.000,TOTAAL
€ 252.500,-

UITGAVEN		2018-2020
Beheerkosten
1. Management binnenstad 20 uur per week
€ 55.000,2. Secretariële ondersteuning en communicatie
bruisende binnenstad en verenigingen
€ 15.000,3. Vergaderkosten
€
2.000,Subtotaal
€ 72.000,Operationele kosten
1. Evenementen
2. Marketing promotie en externe communicatie
3. Sfeer en beleving
4. (Nieuwe) services
5. Visieontwikkeling en beleidsvorming
6. Schoon, heel en veilig
7. Branchering en leegstand
8. Bereikbaarheid en parkeren
9. Monitoring
10. Interne communicatie
Subtotaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

40.000,58.000,26.000,9.000,5.000,4.000,5.000,6.000,12.000,10.000,175.000,-

Onvoorzien / nader te bestemmen / perceptiekosten

€

5.500,-

TOTALE KOSTEN

€ 252.500,-

Het is aan de Stichting Bruisende Binnenstad om op basis van concrete projecten de begroting
verder te specificeren. Bovenstaande bedragen zijn daarbij richtinggevend.
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4. Opbouw organisatie
Zoals eerder reeds uiteengezet ontstaat er één BIZ voor ondernemers en vastgoedeigenaren.
De groep heffingsplichtigen als totaal, evenals beide bloedgroepen dienen draagvlakeisen te
doorlopen. Slaagt men daarin dat is de Stichting BIZ binnenstad Oosterhout een feit.
Het bestuur van de BIZ bestaat uit vijf personen, drie leden afkomstig uit de achterban van
ondernemers (gedifferentieerd naar sector) en twee leden afkomstig uit de achterban van
vastgoed. Ondernemers zijn zwaarder vertegenwoordigd als gevolg van het ruimere budget dat
zij inbrengen. Taak van het bestuur is het incasseren en beheren van de financiën. Omdat zowel
ondernemers als vastgoedeigenaren jaarlijks de thema’s benoemen waar zij aandacht aan willen
besteden, borgt het bestuur of de middelen ook conform de inhoudelijke doelstellingen worden
uitgegeven. Het is te overwegen als extra lid een onafhankelijk voorzitter aan het bestuur toe te
voegen, met draagvlak van ondernemers én vastgoedeigenaren.
Er is een nadrukkelijk onderscheid qua focus tussen de ondernemers en vastgoedeigenaren.
Eerstgenoemde concentreert zich op de korte (0-1 jaar), terwijl laatstgenoemde zich focust
op de middellange tot lange termijn (1-3 jaar). Zodoende kan gesproken worden over een perfecte
aanvulling.
Omdat er naast de BIZ ook andere geldstromen voor het uitvoeringsprogramma van de
Bruisende Binnenstad ontstaan, zal voor de uitvoering van projecten de bestaande stuurgroep
Bruisende Binnenstad worden geformaliseerd tot de Stichting Bruisende Binnenstad. In de
Stichting Bruisende Binnenstad acteren alle bloedgroepen, met als voorwaarde een substantiële
financiële bijdrage.

Figuur: organogram

Bruisende Binnenstad
Oosterhout
De smaak te pakken

Plan van aanpak

26

Partners Stichting Bruisende Binnenstad
De Stichting Bruisende Binnenstad voert de ambities/projecten van ondernemers en vastgoedeigenaren uit op basis van een overkoepelend jaarplan waarin zowel de projecten van ondernemers als van vastgoedeigenaren een plek krijgen. Zij stelt een begroting op namens alle
stakeholders.
De Stichting Bruisende Binnenstad focust zich nadrukkelijk op de binnenstad van Oosterhout
(zoals afgebakend in het werkgebied). Hieraan ontleent de samenwerkingsorganisatie zijn
identiteit en hier zullen de (beoogde) partners ook hun meerwaarde en wensen aan te ontlenen. Partners die een belang en betrokkenheid hebben bij de realisatie van de omschreven
ambities en doelstellingen van Stichting Bruisende Binnenstad, kunnen zowel op strategisch
als uitvoerend niveau hun inbreng leveren. De partners kunnen in de loop van de tijd wijzigen,
bijvoorbeeld wanneer nieuwe partijen in staat zijn zich te verenigen. Om een zetel te hebben in
het stichtingsbestuur is het van belang dat de actor ook financieel participeert. In een ideaal
model kent de organisatie een volgende zetelverdeling:
> vastgoedeigenaar Arendshof*;
> vastgoedeigenaar ‘buiten’;
> winkelier Arendshof*;
> winkelier buiten;
> horecaondernemer;
> gemeente.
* Winkeliers en vastgoedeigenaren van het overdekte gedeelte zijn voornemens de samenwerking met de binnenstad aan te blijven gaan.
Bij voorkeur stuurt een onafhankelijk voorzitter de stichting aan. Deze voorzitter heeft enkel
een stemrecht bij een gelijke stemverhouding van de overige bestuursleden.
De samenwerking wordt georganiseerd via een stichting.
Een stichting:
>b
 evestigt de onafhankelijke status, het ideële doel en het belang van de samenwerking en kan
zo sneller projecten van de grond tillen;
>k
 an als onafhankelijke partij eenvoudiger contracten aangaan;
>h
 eeft de mogelijkheid te beschikken over eigen middelen.
		
Samenwerkingsmodel Stichting Bruisende Binnenstad
De organisatie is uitvoeringsgericht die formeel georganiseerd is, zodat er toezicht is op de
besteding van de gelden en het functioneren van het stichtingsbestuur en de binnenstadsmanager.
De stichting zal bij voorkeur bestaan uit:
> s tichtingsbestuur;
>b
 innenstadsmanagement;
>w
 erkgroepen;
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Adviseurs in stichtingsbestuur
De gemeente (ambtelijke vertegenwoordiging) neemt als adviseur zitting in het stichtings
bestuur. Hetzelfde geldt voor de binnenstadsmanager. Tevens kan het wenselijk zijn andere
adviseurs (zoals bijvoorbeeld de VVV) incidenteel te laten aanschuiven.
Het binnenstadsmanagement
De centrale spil in de organisatie is de feitelijke managementlaag. Feitelijk kan worden gesteld
dat de binnenstadsmanager in vrijwel alle Nederlandse binnensteden (waar wordt gewerkt met
deze functie) functioneert als de bedrijfsleider van de binnenstad. Binnenstadsmanagement
bedient de stakeholders in Stichting Bruisende Binnenstad, waarbij op basis van een vastgesteld
businessplan projecten en activiteiten uitgevoerd worden. Dat gaat over de programmering
van de binnenstad; wat is er wanneer en waar te doen? Dat gaat over marketing, promotie en
arrangementen. Maar het binnenstadsmanagement houdt zich ook bezig met het beheer van
de binnenstad. Door de sterke menging van functies en de snel wisselende aanbieders, is
management op kwaliteit en attractiviteit ten behoeve van de bezoeker belangrijker dan ooit.
Wat is binnenstadsmanagement niet?
Binnenstadsmanagement is niet enkel een nieuwe naam voor een regulier overleg tussen ondernemers of tussen ondernemers en de overheid dat van oudsher in een binnenstad plaatsvindt. Het is ook meer dan enkel het aanstellen van een binnenstadsmanager.
Er dient namelijk een organisatiestructuur te zijn. Binnenstadsmanagement doet niet
aan belangenbehartiging vanuit één individuele partij en is derhalve ook geen politiek
instrument. De overheid richting ook geen binnenstadsmanagement op om bestuurlijke legitimiteit van het eigen programma via het binnenstadsmanagement op te halen.
Binnenstadsmanagement is ook geen organisatie die een programma van één stakeholder
uitvoert. Ten slotte is het niet (enkel) de naam voor een ondernemers-/winkeliersvereniging. Binnenstadsmanagement gaat immers om samenwerken.
Wat is binnenstadsmanagement wel?
Binnenstadsmanagement is een structureel samenwerkingsverband van publieke en private
partijen in een centrumgebied, op basis van gelijkwaardigheid, met een gezamenlijke inzet
van middelen, teneinde de aantrekkingskracht en daarmee het economisch functioneren van
het gebied te versterken. De zeven centrale kenmerken van binnenstadsmanagement zijn:
>G
 elijkwaardig samenwerken: geen van de partijen is dominant;
>H
 et is een onafhankelijke organisatie;
>B
 innenstadsmanagement gaat om de aanpak van het centrum op korte,
middellange en lange termijn;
>E
 r zijn structureel middelen noodzakelijk;
>H
 et draait om een integrale benadering;
>B
 innenstadsmanagement houdt zich bezig met beleid én uitvoering;
>B
 innenstadsmanagement richt zich op de aantrekkelijkheid/leefbaarheid
en aantrekkingskracht (economisch functioneren) van het centrumgebied.
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De werkgroepen
De uitvoering van de organisatie zal zoveel mogelijk gebeuren via de werkgroepen. De werkgroepen
kunnen zowel een structureel als een projectgebonden karakter hebben. Een werkgroep kan
worden aangestuurd door de binnenstadsmanager, een bestuurslid of er wordt een werkgroepmanager benoemd. De werkgroepleden zijn zowel afkomstig vanuit de publieke sector als de
private sector. Ook niet-partners, zoals culturele instellingen, ambulante handel, banken, inwoners, recreatie, politie of brandweer, kunnen zitting nemen in de werkgroepen. De werkgroepen
zullen fungeren als centrale ontmoetingsplek om afspraken te maken over beleids-, plan- en
ideevorming over de betreffende onderwerpen waarbij alle betrokken partijen aan tafel zitten.
De werkgroepen dienen door de partners erkend te worden en waar mogelijk ook gebruikt te
worden om andere overlegstructuren van binnenstadsmanagement te vervangen. Bovendien
is het belangrijk dat de personen die zitting nemen in de werkgroepen bepaalde bevoegdheden
hebben, zodat zij ook direct actie kunnen ondernemen.
De rol van de gemeente
Op meerdere niveaus wordt een betrokkenheid van de gemeente verwacht: zowel in het
Stichtingsbestuur als in de werkgroepen. De ervaring met andere organisaties in Nederland
leert dat het voor het goed functioneren van de stichting groot belang is dat de informatieverstrekking vanuit de gemeente adequaat en goed gecoördineerd is.
De rol van bestaande ondernemersverenigingen
Aan de basis verandert voor de rol van de bestaande ondernemersvereniging in de binnenstad
na formalisatie van de Stichting Bruisende Binnenstad niets. De bestaande verenigingen zijn
essentieel voor de inhoudelijke input van de stichting en bovendien blijven de verenigingen
belangenbehartiger namens de eigen achterban. De verenigingen zullen bij invoering van de BIZ
hun vertrouwde contributiemodellen aanpassen.
De binnenstad kent momenteel drie winkeliersverenigingen, Arendshof, Binnenstad en overkoepelend de WSO. WSO functioneert als koepel boven Arendshof en Binnenstad en organiseert
alle activiteiten in de Winkelstad. Wanneer de Stichting Bruisende Binnenstad deze functie gaat
overnemen zou overwogen kunnen worden om WSO op te heffen. Het huidige bestuur van WSO
zou op kunnen gaan in een werkgroep die de activiteiten van de winkelstad gaat organiseren.
Zij dient dan elk jaar een jaarplan en een begroting ter goedkeuring in te dienen bij het stichtingsbestuur.
Doordat de horecasector andere activiteiten organiseert als de winkeliers, zou ook de horeca
een eigen werkgroep binnen de stichting kunnen vormen. Ook zij dienen dan jaarlijks een jaarplan en een begroting in te dienen bij het stichtingsbestuur.
Doordat de jaarplannen en de begrotingen worden ingediend ter beoordeling bij het stichtingsbestuur is geborgd dat de activiteiten die georganiseerd worden versterkend werken voor het
hele gebied.
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Vervolgstappen
Om een goede implementatie van de BIZ en de Stichting Bruisende Binnenstad te realiseren, is
het nodig om globaal de volgende stappen te zetten:
Periode

Activiteit
Definitief maken verordening, uitvoerings-

Zomer 2017

overeenkomst en afspraken over minimale
dienstverlening (SLA)

Trekker(s)
Binnenstadsmanager
Gemeente

Stukken aanleveren aan College/Raad:
Medio september 2017

verordening, uitvoeringsovereenkomst,

Gemeente

Eind september 2017

Besluitvorming college van B&W

Gemeente

18:00 - 19:30 uur inloopspreekuur

Gemeente

Theek5

Binnenstadsmanager

Besluitvorming in Raad

Gemeente

18:00 - 19:30 uur inloopspreekuur

Gemeente

Theek5

Binnenstadsmanager

Uitnodigen stemgerechtigden

Gemeente

aktes stichting/vereniging SLA

4 oktober 2017
24 oktober 2017
25 oktober 2017
25 oktober 2017

Uitvoeren formele draagvlakmetingen:
één centrale stemavond (voor ondernemers
en vastgoed apart) met presentatie.
Openstelling t/m 10 november, 10:00 uur
> Stemmen vastgoed centraal
30-10 middag
> Stemmen ondernemers centraal
30-10 avond
> Stemmen ondernemers
30 oktober – 9 november
2017

Arendstraat – Kerkstraat 31-10 avond
> Stemmen ondernemers Nieuwstraat
1-11 avond

Gemeente
Binnenstadsmanager
Ondernemers WSO/
vastgoed VECOO

> Stemmen ondernemers horeca
8-11 ochtend
> Stemmen ondernemers
Keiweg/Schapendries 7-11 avond
> Stemmen ondernemers Heuvelkring/
Heuveleind/ Binnenhofje 8-11 avond
> Stemmen ondernemers
Torenkwartier/Leijsenhoek 9-11 avond
Week 13 november 2017

Informeren B&W en raad en binnenstad
over de uitslag
Uitrollen organisatiestructuur: de basis

November-december 2017

neerzetten voor een goede start.
Dat betekent onder andere het oprichten
van de Stichting Bruisende Binnenstad

1 januari 2018

Invoering BIZ
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COLOFON
Dit is een uitgave van Stichting Bedrijven Investeringszone (BIZ) Binnenstad Oosterhout.
September 2017.
De Stichting Bedrijven Investeringszone (BIZ) Binnenstad Oosterhout bestaat uit:
Gérard Diesveld (voorzitter)
Joop Mathon (penningmeester)
René Rijcksen (secretaris)
Bas Hoedemakers
Derck van den Bosch
Tekst: Stichting Bedrijven Investeringszone (BIZ) Binnenstad Oosterhout
Vormgeving: FAIRMIND bright creatives
Druk: Total Print
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