
samen sterk in een 
aantrekkelijke 
binnenstad 

BIZ 

CENTRUM 

SCHOONHOVEN 

collectief, krachtig, solide, 
duurzaam, eerlijk

BIZ Stembijeenkomst 
maandag 21 januari 2019  
19.30 uur (Hotel Belvedère)



met alle 
ondernemers 
sámen werken 
aan meer 
bezoekers, 
langere 
verblijven en 
hogere besteding 
in de binnenstad

VOORDELEN VAN EEN BIZ 
Een BIZ is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers 
samen 5 jaar lang investeren in het aantrekkelijker, bekender 
en veiliger maken ervan. Oprichten van de BIZ Centrum 
Schoonhoven is JA zeggen tegen:  

1. Een representatieve, professionele en transparante 
organisatie, gerund voor en door ondernemers. De 
ondernemers bepalen samen waar ze hun jaarlijkse 
budget van zo’n 60 duizend euro in investeren 

2. Beëindiging van de jaarbijdrage aan de VOC als 
ondernemersvereniging voor de binnenstad, de BIZ 
Centrum Schoonhoven komt hiervoor in de plaats 

3. Een beter georganiseerd en gecoördineerd 
samenwerkingsverband van ondernemers omdat 
iedereen meedoet 

4. Meer onderlinge solidariteit doordat iedereen 
automatisch meebetaalt. In geval van leegstand betaalt 
de eigenaar van het pand  

5. Een 25% lagere bijdrage dan de huidige jaarbijdrage 
aan de VOC.



SAMEN STERK! 
We profiteren er allemaal van mee: de rijke historie, de monumentale panden, de 
gastvrije sfeer en de aantrekkelijke mix van winkels, horeca, zilver en wonen in onze 
mooie binnenstad. Elke dag weer trekken we er bewoners en bezoekers mee, waarvan er 
velen positief over de binnenstad praten en regelmatig terugkeren. 

Toch is het van belang niet alleen tevreden om ons heen te kijken, maar ook vooruit te blikken. 
Als actieve ondernemers in een snel veranderende wereld, weten we immers allemaal dat 
stilstand achteruitgang betekent.  

Daarom is het goed dat op de ondernemersbijeenkomst van dinsdag 5 juni 2018 in Kegelhuis 
De Engel zo’n 50 Schoonhovense ondernemers uitspraken het noodzakelijk te vinden om niet 
alleen individueel, maar ook gezamenlijk in de toekomst te investeren. Door bijvoorbeeld in te 
zetten op collectieve marketing en promotie, het aanpakken van leegstand en het verbeteren 
van parkeren. Maar ook met evenementen en een aantrekkelijk buitenruimte als bouwstenen 
voor een toekomstbestendige Schoonhovense binnenstad. 

Door een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) te vormen, maken we samen deze belangrijke 
collectieve investeringen en brede samenwerking mogelijk. Uit gesprekken die er intussen 
geweest zijn blijkt dat het animo onder ondernemers voor een BIZ groot is. 

In deze brochure zetten we op een rij waar de BIZ Centrum Schoonhoven zich voor wil inzetten, 
om hoeveel geld het gaat, hoe besluitvorming over de oprichting plaatsvindt en wat de 
voordelen zijn. 

Kom naar de stembijeenkomst op maandagavond 21 januari 2019 en zeg ook 
JA tegen de BIZ!  

Janneke van der Linden (Toltien) 
Rebecca Roos (Mooi Zo! Lingerie) 
Stefan van Beeten (Galerie Meesters van de Zilverstad) 
Jan-Luc Coenen (Fausto Bike & Coffee) 
Alex Looman (Keurslagerij Looman) 
Bas Rechtuyt (Plus Rechtuyt) 
Michiel van der Schaaf (voorzitter) 

(Loek van der Kolk adviseert het bestuur)



INVESTERINGSPLAN BIZ CENTRUM SCHOONHOVEN

1. Marketing & Promotie 
Schoonhoven trekt veel bezoekers die bij hun eerste kennismaking met de stad 
verrast zijn door het authentieke karakter van de binnenstad. Met collectieve 
marketing en promotie willen we inzetten op het verhogen van de 
bezoekersaantallen en het vergroten van het herhaalbezoek. We werken hiervoor 
samen met het St. Schoonhoven Zilverstad (citymanagement) zodat versplintering 
wordt voorkomen, en richten ons op twee doelgroepen: 

A. Inwoners van Schoonhoven en directe omgeving (verzorgingsgebied) die 
aankopen komen doen.Met internet als alternatief aankoopkanaal, is het belangrijk 
om de binnenstad helder te positioneren en te profileren als regio centrum. Beleving 
speelt hierin een grote rol. 

B. Dag- en cruisetoeristen die van verder weg komen en die de historische of      
Zilverstad als primair bezoekdoel hebben. 

De plannen van de BIZ zijn op basis van input 
van ondernemers tijdens diverse 
bijeenkomsten en ervaringen met succesvolle 
activiteiten van afgelopen jaren tot stand 
gekomen. Deze zullen jaarlijks samen met alle 
ondernemers worden geëvalueerd en waar 
nodig bijgesteld. De BIZ plannen zijn nauw 
verbonden met de Agenda voor de Zilverstad 
2018-2022 van St. Schoonhoven Zilverstad en 
het ambitiedocument ‘Zilverstad met 
historische allure’ van de gemeente 
Krimpenerwaard.



2. Aanpak leegstand 
Een aantrekkelijke binnenstad begint bij een aantrekkelijk en 
compleet aanbod. Leegstand moet worden tegen gegaan. 

3. Verbeteren parkeren 
Parkeren is een essentiële randvoorwaarde. Gratis parkeren in 
Schoonhoven is belangrijk ten opzichte van concurrerende centra 
zoals Gouda en IJsselstein, en bovendien gastvrij voor toeristen. 
De BIZ wil zich samen met de gemeente inzetten om de 
parkeersituatie te verbeteren. 

4. Evenementen 
De BIZ wil investeren in klein- en grootschalige evenementen die 
bezoekers aantrekken en nieuwsgierig houden. We focussen 
hierbij op evenementen die bijdragen aan inkomsten voor 
ondernemers. 

5.  Aantrekkelijke 
openbare ruimte 
Een aantrekkelijke openbare ruimte is van groot belang voor de 
binnenstad, en zorgt ervoor dat bezoekers langer blijven en zo 
gemiddeld meer besteden. Daarom moeten kwaliteit, comfort en 
aankleding van de binnenstad beter. 

6. Samenwerking &    
ondernemerschap 
Brede samenwerking tussen onze ondernemers en verdere 
intensivering van de samenwerking met partijen binnen en buiten 
Schoonhoven is nodig. 

Kijk voor het volledige BIZ investeringsplan 
bizcentrumschoonhoven.nl 

http://bizcentrumschoonhoven.nl/
http://bizcentrumschoonhoven.nl/


wij zeggen 
ja tegen 
de biz

“Met de BIZ kunnen we Schoonhoven 
profileren als regio-centrum, zodat meer 
klanten naar onze mooie binnenstad komen!” 

Nelleke Hoek (PUUR bloem & binnen)

“Met de BIZ kunnen we 
blijven investeren in 
evenementen die bezoekers 
aantrekken en nieuwsgierig 
houden. Daar worden we als 
ondernemers allemaal beter 
van.” 

 
Marcel Teeuwen (Streakers)

“Met de BIZ: samen ondernemen, 
samen doen, samen sterk!” 

Desiree van Oudenaarde (Daisy’s)

“Ik stem vóór de BIZ en roep alle 
ondernemers op dat ook te doen. Alleen 
samen kunnen we zorgen voor een 
aantrekkelijk centrum waarin het goed 
ondernemen is!” 

Michiel Boon (Lekkerr Eten en Drinken)



“Met de komst van de BIZ voel ik me 
als ondernemer meer betrokken bij 
de mogelijkheden en kansen voor 
mijn onderneming in Schoonhoven.” 

Jan-Luc Coenen (FAUSTO Bike & 
Coffee)

“Met de BIZ kunnen we Schoonhoven 
eindelijk écht op de kaart zetten, ook 
als Zilverstad van Nederland!” 

Perry Rikkoert (Rikkoert Juweliers)

“De investeringen die ondernemers via de BIZ gaan 
doen, komen bóvenop de investeringen en 
inspanningen van de gemeente in een vitale, veilige 
en aantrekkelijke binnenstad.” 

Jan Vente (wethouder gemeente Krimpenerwaard)

WIJ DOEN SOWIESO MEE MET 
DE BIZ! 

Duhen Goudsmid & Juwelier | Beertje 
Quinty | Bruna Niestadt | Bulle’s 
Mannenmode | Cafetaria Brasserie De 
Veerpoort | Daisy’s | De Oude 
Apotheek | Eethuis De Waag | 
Electroworld Ton van Alten | Fausto 
Bike & Coffee | Galerie Meesters van 
de Zilverstad | Haven80 Schoenen | 
Hendrix en Versteeg 
interieurconcepten | Hotel-
restaurant Belvedère | Jan Dros 
lekker eten | Joris Veer 
Woninginrichting | Kegelhuis De 
Engel | Keurslagerij Looman | 
Lekkerr eten & drinken | MK 
Edelsmederij | Meesterbakker Haven 
44 | Mooi Zo! Lingerie | Plus Rechtuyt 
| Proef! Schoonhoven | PUUR bloem & 
binnen | RHC Remaiko’s Haircompany 
| Ricken Naaimodecentrum | Rikkoert 
Juweliersbedrijven | Schep & Van 
Herk Makelaardij |sns bank| Spar 
Rob Schmitz | Spetters 4 Kids | 
Streakers wo-man fashion | Toltien | 
Vivaz | Wijnkoperij Huub Oostendorp 

jIJ TOCH OOK?



BIZ-GEBIED 
Het BIZ-gebied 
omvat de 
binnenstad van 
Schoonhoven 
Alle 
ondernemers 
binnen dit 
gebied die 
werkzaam zijn 
in een 
bedrijfspand 
zijn automatisch 
aangesloten bij de 
BIZ. Uitgesloten zijn 
transformatorhuisjes, 
scholen, kerken, 
opslagruimtes en het 
stadhuis. Ondernemers 
buiten het BIZ-gebied 
kunnen zich vrijwillig 
aansluiten bij de BIZ

HOE ZIT DE BIZ-BIJDRAGE IN 
ELKAAR? 

• De BIZ-bijdrage is vastgesteld op 400 euro per 
WOZ-object (bedrijfspand) per jaar 
De jaarlijkse BIZ-bijdrage mag in termijnen 
worden betaald:                                                           
a. binnen drie maanden in één of meerdere                 
termijnen 
b. via automatische incasso in tien gelijke,        
maandelijkse termijnen 

• Als een pand leegstaat, betaalt de eigenaar de 
jaarlijkse bijdrage 

• Ondernemers met meerdere WOZ-objecten in 
het BIZ-gebied betalen voor maximaal twee 
panden een jaarbijdrage 

• De totale opbrengst van de BIZ (incl. 
ondernemers buiten het BIZ-gebied die vrijwillig 
zijn aangesloten) bedraagt ca.  60.000 euro per 
jaar 



WETTELIJKE DRAAGVLAKEISEN 
Aan de oprichting van een BIZ is een aantal 
wettelijke voorwaarden verbonden. Belangrijk 
hierbij is dat er voldoende draagvlak moet zijn. Dit 
betekent: 

1. Ten minste 50% van het totaal aantal 
ondernemers brengt een stem uit 

2. Minimaal 2/3 van de stemmende ondernemers 
stemt vóór invoering van de BIZ 

SAVE THE DATE:  
STEMMEN VOOR DE BIZ KAN OP 21 JANUARI 2019! 
Ook overtuigd van de voordelen van de BIZ? Stem 
dan vóór! Voor definitieve oprichting moet er 
voldoende draagvlak zijn.  
Op maandagavond 21 januari 2019 in Hotel 
Belvedère (Lekdijk West 4, Schoonhoven) kun je je 
stem uitbrengen.  
Noteer deze datum nu in je agenda! 

(Kun je er die avond echt niet bij zijn, stuur dan 
uiterlijk op 14 januari 2019 een mail naar 
bestuur@bizcentrumschoonhoven.nl  we nemen 
dan contact met je op om je persoonlijk te 
informeren).

BIZ Stembijeenkomst 

 maandag 21 januari 2019 19.30 uur  

Hotel Belvedère

mailto:bestuur@bizcentrumschoonhoven.nl
mailto:bestuur@bizcentrumschoonhoven.nl


Met de BIZ samen 
sterk in een 
aantrekkelijke 
binnenstad 

bizcentrumschoonhoven.nl



VRAGEN OF 
SUGGESTIES? 

 
Benader ons gerust met vragen of 
suggesties. We beantwoorden ze graag. 
We worden daarbij ondersteund door 
Farzad Ghaus, directeur Stad & Co 

(E farzad@stadenco.nl) 

Meer informatie over BIZ centrum 
schoonhoven vind je ook op 
stadenco.nl/7-keer-beter/biz Â 

Januari 2019 

Foto’s: BIZ Centrum Schoonhoven & 
Schoonhoven Zilverstad
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SAMEN 
STERK!


