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Voorwoord

Beste collega-ondernemers,

We hopen dat jullie tijdens de draagvlakmeting volmondig JA zullen zeggen tegen de BIZ!

Dit jaar, op 31 december 2021, loopt onze tweede BIZ-periode af. Wij, als bestuur van de BIZ, willen 
graag de inzet en activiteiten voor het centrum van 't Hart van Huizen voortzetten. Om de BIZ te 
verlengen voeren we in februari 2022 opnieuw een officiële draagvlakmeting uit. Als uit deze 
draagvlakmeting blijkt dat er voldoende draagvlak is, wordt de BIZ met terugwerkende kracht per 1 
januari 2022 verlengd voor 5 jaar. De BIZ voelt voldoende steun en betrokkenheid vanuit de 
gemeente Huizen. In de nieuwe BIZ-termijn 2022 - 2026 zetten wij deze samenwerking graag op een 
vergelijkbare manier voort.

Daarom is er de afgelopen 10 jaar met veel enthousiasme gewerkt aan het verhogen van de 
aantrekkelijkheid en het versterken van de economische vitaliteit van het centrum van Huizen. Het 
doel van de BIZ is een schoon, heel, veilig en aantrekkelijk centrumgebied, 365 dagen per jaar. De 
stichting heeft nog steeds een hoge ambitie voor het gebied en voelt de urgentie om stappen te 
ondernemen, samen te werken en te investeren. Daarom willen wij de BIZ-periode opnieuw met vijf 
jaar verlengen, zodat we meer financiële slagkracht hebben en ons nog meer gezamenlijk als 'het 
Hart van Huizen' kunnen profileren. We willen ons centrum nog aantrekkelijker en sterker maken en 
ons gebied nog steviger op de kaart zetten. Dit kunnen we alleen als we de samenwerking 
voortzetten.

Bestuur BIZ Stichting Ondernemersfonds 't Hart van Huizen 
Anne Marie Hesta, duo voorzitter
Agnes Haverkort, duo voorzitter
Eduard Rebel, penningmeester
Gert van den Broek, bestuurslid aftredend

In 't Hart van Huizen, ons prachtige centrumgebied, wordt gewerkt, gewoond en gecreëerd. Ons 
centrum beschikt over ongeveer 147 actieve ondernemingen Dagelijks staan wij voor onze 
consument en bezoeker klaar met persoonlijke aandacht en een geweldige service. Het is een 
levendige plek waar bewoners, bezoekers en ondernemers elkaar treffen. Maar bovenal een 
winkelgebied waar wij trots op zijn, waar wij kansen en mogelijkheden zien, waar wij graag 
ondernemen én waar wij de handen ineenslaan om dit unieke centrum nu én in de toekomst te 
behouden.

We hebben de afgelopen maanden veel input uit het gebied opgehaald en vertaald naar een BIZ- 
meerjarenplan (2022-2026) van, voor en door ondernemers uit het centrum van Huizen. In dit BIZ- 
plan presenteren we onze ambities, doelen, activiteiten en de begroting voor de komende vijfjaar.
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BIZ-periode 2012-2016

Dit kunnen wij alleen bereiken als wij met zo veel mogelijk ondernemers onderling en met andere 
stakeholders blijven samenwerken en er een structureel budget beschikbaar blijft. Het streven is 
daarom om de BIZ Stichting Ondernemersfonds 't Hart van Huizen per 1 januari 2022, voor de 
wettelijke maximale duur van 5 jaar, opnieuw in te stellen.

De doelstelling van de BIZ is nog steeds: een schoon, heel, veilig en aantrekkelijk 
centrumgebied, 365 dagen per Jaar.

De ondernemersvereniging 't Hart van Huizen heeft in 2011 aan de gemeente voorgesteld om een 
BIZ op te richten voor het centrum van de gemeente Huizen. Uit de formele draagvlakmeting bleek 
destijds voldoende draagvlak. De BIZ is in 2011 ingevoerd, voor de periode van 2012 tot en met 2016.

BIZ-periode 2017-2021
In 2016 is de BIZ, na een nieuw draagvlakonderzoek, verlengd met een tweede BIZ-termijn 2017 -
2021. De afgelopen vijfjaar heeft de BIZ veel voor het centrum van Huizen betekend en zijn er mooie 
stappen gezet. Dankzij samenwerkingen met onder andere de gemeente Huizen heeft het centrum 
een kwaliteitsimpuls gekregen.

BIZ-periode 2022-2026
Dit jaar, op 31 december 2021, loopt de tweede BIZ-periode af. De wens is om de activiteiten voor 
het centrum van de gemeente Huizen voort te zetten.

Hoofdstuk 1 - Tijdlijn BIZ Stichting Ondernemersfonds 't Hart van 
Huizen

De BIZ heeft zicht de afgelopen jaren ingezet voor:
een veilig en aantrekkelijk winkelgebied door onder andere winterverlichting op te hangen 
en bloembakken te plaatsen;
het KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen);
het organiseren van activiteiten en evenementen met lokale en regionale
aantrekkingskracht;
de promotie van het gebied en de winkels;
de website en social media (Facebook en Instagram);
professioneel gebiedsmanagement;
belangenbehartiging van leden;
gesprekspartnerschap voor o.a. gemeente Huizen, de markt en de Huizer Ondernemers 
Federatie (HOF).



Hoofdstuk 2 - Proces herstemmingsperiode 2022 - 2026

1.

De gemeenteraad van de Gemeente Huizen beslist of er een verlenging mag plaatsvinden aan de 
hand van deze enquêteresultaten. De resultaten zijn vertaald naar het BIZ-plan.

2.
3.

* De genoemde resultaten omvatten niet de volledige analyse. Mocht u alle enquêteresultaten graag willen 
inzien, dan zijn deze op te vragen via het BIZ-bestuur.

Tenminste 50% van de ondernemers brengt zijn of haar stem uit (via het officiële 
stemformulier).
Tenminste twee derde deel van de uitgebrachte stemmen is vóór invoering van de BIZ. 
De totale WOZ-waarde van panden van voorstemmers is groter dan die van de 
tegenstemmers.

Om tot een verlenging van de BIZ te komen, wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Het 
haalbaarheidsonderzoek start in 2021 en bestaat uit een informele en een officiële (formele) 
draagvlakmeting voor de derde termijn van BIZ Stichting Ondernemersfonds 't Hart van Huizen. Als 
uit de officiële draagvlakmeting blijkt dat er voldoende draagvlak is, treedt de nieuwe termijn van 
de BIZ per 1 januari 2022 in werking.

Uit de informele draagvlakmeting blijkt dat er ruim draagvlak is voor de verlening van de BIZ: 66% 
van ondernemers die de enquête hebben ingevuld is positief. 16% twijfelt richting positief. Slechts 
11% is negatief en 7% twijfelt richting negatief.

2.1 Informele draagvlakmeting
Om een nog breder beeld te krijgen van het draagvlak is er in oktober 2021 een informeel 
draagvlakonderzoek uitgevoerd. Middels een enquête is geïnventariseerd hoe de ondernemers 
van het Hart van Huizen tegenover een verlenging van de BIZ-periode staan. De enquête is 
uitgezet onder alle 147 beoogde bijdrageplichtige ondernemingen en is door 73 ondernemers 
ingevuld.

2.2 Formele draagvlakmeting
De volgende stap is een officiële draagvlakmeting. Deze vindt plaats medio februari 2022. In 
afwachting van akkoord van het college wordt deze draagvlakmeting door de gemeente Huizen 
gefaciliteerd. Om de stemming geldigte verklaren gelden de volgende regels:

In de enquête zijn vragen gesteld over:
1. De bekendheid met de BIZ;
2. Uitvraag over positief/negatief tegenover verlenging van een BIZ en waarom;
3. Input voor de verbetering van de BIZ voor de nieuwe termijn.



Hoofdstuk 3 - Activiteiten

• Een loyaliteitsprogramma Huizers voor Hart van Huizen te ontwikkelen en te promoten;
• Een aantal onderscheidende evenementen per jaar in het dorp te ondersteunen en/of te 

organiseren (zie bijlage voor de selectiecriteria voor evenementen).

3.3 Aantrekkelijk
De basis is schoon, heel en veilig, maar we streven ernaar om te zorgen dat het gebied extra 
aantrekkelijk is voor de consument. Het gaat erom dat het hele gebied de juiste uitstraling heeft die 
past bij de ondernemers en de bezoekers die we als gebied (willen) aantrekken. De BIZ wil investeren 
in de eenheid van de uitstraling van het hele gebied en gaat de komende jaren in ieder geval inzetten 
op de volgende activiteiten;

Een schoon winkelgebied is ook onderdeel van het Keurmerk Veilig Ondernemen, zie hiervoor de 
toelichtingbij 3.2 veilig.

3.2 Veilig
De basis van een aantrekkelijk winkelgebied is een schoon, heel en veilig winkelgebied. Het doel is 
om het gevoel van veiligheid te verhogen bij klanten, ondernemers en bewoners. Daarom spant de 
BIZ zich de komende vijf jaar in ieder geval in voor:

3.1 Schoon
De basis van een aantrekkelijk winkelgebied is een schoon, heel en veilig winkelgebied. Daarom 
wordt er doorlopend ingezet op een schoon winkelgebied. Met de gemeente Huizen zijn afspraken 
over het onderhoudsniveau (gemeentelijke inzet) vastgelegd in een Service Level Agreement. Deze 
afspraken zijn toegevoegd aan de verordening. De BIZ wil in de komende periode in ieder geval 
inzetten op de volgende activiteiten binnen dit thema:

• Citydressing. Onder citydressing valt het verbeteren van signing, het plaatsen van 
bloembakken en het verhogen van de herkenbaarheid en uitstraling door het logo van 't Hart 
van Huizen ook in de openbare ruimte toe te passen;

• Het plaatsen van winterverlichting (o.a. montage, vervanging en energiekosten). Deze 
verlichting draagt bij aan de sfeer in de wintermaanden.

3.4 Evenementen en consumentenacties
Passende evenementen en acties die bezoekers aan ons winkelgebied verbindt verhoogt de 
verblijfsduur en het aantal herhaalbezoeken. De BIZ investeert daarom in evenementen en 
consumentenacties, door:

• Het behouden van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO);
• Het uitvoeren van de KVO-acties;
• De coördinatie van de genoemde activiteiten.

• Zichtbare schoonmaakacties in overleg met gemeente. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het 
verwijderen van zwerfafval, kauwgum en graffiti op de muren.

• Inzetten op een extra schoonmaakactie (bezemdagen).
• De coördinatie van de genoemde activiteiten.



3.6 Samenwerking en professionalisering
De BIZ streeft naar een professionele organisatiestructuur, en een hoge mate van betrokkenheid en 
een duidelijke stip op de horizon. Regelmatig evalueren en bijsturen zijn hier onlosmakelijk mee 
verbonden. De BIZ investeert onder andere in:

3.5 Marketing en communicatie
De BIZ streeft naar een groeiend bezoekersaantal in de komende vijfjaar. Dit zijn bestaande en 
nieuwe bewoners en (herhaal)bezoekers uit de regio. Naast passende activiteiten speelt ook het op 
de juiste manier aanspreken van de doelgroep een grote rol. Een gerichte marketing- en 
communicatiestrategie helpt hierbij. De BIZ investeert daarom onder andere in:

Daarnaast hebben we het voornemen om in de nieuwe BIZ-periode 2022 - 2026 een provinciale 
subsidie aan te vragen om te investeren in:

• de professionalisering van de BIZ en brede samenwerking in het gebied en;
• het aanscherpen van de visie als het gaat om de positie van het centrum in de toekomst.

• Het ontwikkelen van een marketing- en communicatieplan;
• Het promoten van evenementen, middels: posters, actiebonnen en advertenties;
• Professionele marketingondersteuning, welke zich met name zal focussen op het beheren 

van de website, e-mail Instagram en Facebook;
• Het verhogen van de zichtbaarheid op social media en de website, door te adverteren op 

social media (Facebook en Instagram), vlogs van ondernemers uit te lichten en de aandacht 
te vestigen op ondernemers via online advertising;

• Het opstellen en verzenden van een nieuwsbrief naar ondernemers;
• Het (laten) schrijven en plaatsen van relevante nieuwsberichten (persberichten).

• Professioneel gebiedsmanagement.
• Het behartigen van de belangen van alle ondernemers uit het gebied.
• Het versterken van de samenwerking met o.a. gemeente Huizen, de markt en de Huizer

Ondernemers Federatie (HOF) (gesprekspartnerschap).



4.1 Gebiedsafbakening

De bedrijven die gevestigd zijn aan de Lindenlaan (ten zuiden van de vestigingen van Pet's Place en 
Haarsalon) vallen buiten het BIZ-gebied. Dit geldt ook voor de Oranje Weeshuisstraat, Voorbaan en 
Achterbaan ten noorden van de Waterstraat.

De BIZ 't Hart van Huizen omvat alle voor publiek toegankelijke niet-woningen op de begane grond, 
weergegeven op onderstaande kaart. Het geheel vormt een logisch, aaneengesloten winkelgebied. Er 
wordt een onderscheid gemaakt in gebied A en gebied B binnen de gebiedsafbakening t.b.v. de 
gedifferentieerde bijdrage (zie 4.3).

Het BIZ-gebied telt naar de stand van 1 juli 2021 in totaal 147 objecten (bijdrageplichtigen).
• 115 ondernemers in gebied A
• 32 ondernemers in gebied B

Hoofdstuk 4-Gebiedsafbakening, bijdrageplichtigen en jaarlijkse 
bijdrage

r
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I 
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*evenementen worden enkel als voorbeeld aangegeven. Per jaar kan het soort en aantal evenementen verschillen.

Website/social media
Shop locator
Reclame
Persberichten 
Branding

Er wordt binnen het BIZ-gebied een onderscheid gemaakt in gebied A (gele arcering) en gebied B 
(groene arcering). Het belangrijkste onderscheid is de afstand tot het kernwinkelgebied. Beide 
gebieden profiteren van de BIZ. De voordelen per gebied worden hieronder toegelicht.

o
o 
o 
o

4.2 Bijdrageplichtigen en vrijstellingen
Elke onderneming, vallend binnen de gebiedsafbakening, betaalt een vastgesteld percentage van de 
WOZ-waarde van het pand waarin de onderneming is gevestigd. Dit percentage varieert afhankelijk 
van de hoogte van de WOZ-waarde en de vestigingslocatie van de ondernemer (gebied A of gebied 
B). Als peildatum voor de WOZ-waarde wordt 1 januari 2021 (waarde peildatum 1 januari 2020) 
aangehouden, gedurende de gehele looptijd van de BIZ (vijfjaar). Voor zowel gebied A als gebied B 
wordt een minimale en maximale bijdrage vastgesteld.

Vrijstellingen
• Straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanig gebouwde eigendommen - niet zijnde 

gebouwen welke zijn geplaatst ten gerieve of in het belang van het publiek ten dienste van het 
verkeer of ter verfraaiing van de gemeente, zoals lichtmasten, verkeersinstallaties, standbeelden, 
monumenten, fonteinen, abri's, hekken en palen;

• Onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het 
houden van openbare bezinningssamenkomsten van levens beschouwende aard alsmede 
begraafplaatsen en urnentuinen;

Gebied A profiteert van:
Marketing en communicatie

, Website/social media
, Shop locator
, Reclame
I Persberichten
I Branding
City marketing
Bestuur als schakel tussen ondernemer, gemeente en andere partijen 
Winterverlichting
Evenementen (Bijvoorbeeld: EGD, Koningsdag, Sinterklaas, kerst, Huizerdag)* 
KVO

Gebied B profiteert van:
Marketing en communicatie
o
o
o
o
o
City marketing
Bestuur als schakel tussen ondernemer, gemeente en andere partijen
Winterverlichting (in eenvoudigere vorm dan in gebied A)
Een aantal evenementen, afhankelijk van grootte/locatie (mogelijkheid om aan te haken bij 
evenementen in gebied A)
KVO
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De vastgestelde percentages en tarieven voor 2022 - 2026 zijn als volgt:

Minimum bijdrage Maximum bijdrage

€500 € 1.490

0,2100% €330 €660

Tariefdifferentiatie
BIZ 't Hart van Huizen hanteert een tariefdifferentiatie, om zo hetdraagvlak onder de ondernemers 
te vergroten. Het heffingspercentage dat de ondernemers gaan betalen is afhankelijk van de ligging 
van het object in het gebied (gebied A of gebied B). Uitgangspunt bij het bepalen van de 
gedifferentieerde percentages is het voordeel dat gebied A heeft ten opzichte van gebied B.

• Onroerende zaken voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de publieke dienst van 
de gemeente, en onroerende zaken die bestemd zijn te worden gebruikt voor het geven van 
onderwijs, dienstencentra en hiermee gelijkte stellen instellingen zonder commercieel belang.

Vrijwillige bijdrage
Vrijwillige bijdragers en of begunstigers zijn ondernemers (of andere partijen) die niet onder de 
regels of binnen de gebiedsafbakening van de BIZ vallen, maar wel graag mee willen doen. Dit 
kunnen zij doen door, na akkoord van het bestuur, financieel bij te dragen. Zij krijgen geen aanslag 
van gemeentebelastingen en ook geen stembiljet bij de draagvlakmeting. De financiële bijdrage van 
de begunstigers is gelijk aan het tarief van het gebied B, exclusief BTW.

4.3 BlZ-bijdrage
Alle bijdrageplichtigen (zie 4.1) betalen jaarlijks een BlZ-bijdrage, die via de gemeentelijke 
belastingdienst wordt geïnd. De totale opbrengst van alle heffingen wordt in de vorm van een 
subsidie (BIZ-subsidie) ieder jaar uitgekeerd aan de BIZ-stichting onder aftrek van de 
perceptiekosten, zoals hierna ook staat vermeld.

een belastingobject gelegen 
binnen gebied A_________
een belastingobject gelegen 
binnen gebied B

Percentage van de 
WOZ-waarde 
0,3100%



Hoofdstuk 5 - Begroting

Totaal2024 2025 20262022 2023

INKOMSTEN

BIZ-bijdragen (150 bijdrageplichtigen) € 121.000 € 123.000 € 126.000 € 128.000 € 131.000 € 629.000

Totaal inkomsten €121,000 €123.000 € 126.000 €128.000 € 131,000 € 629,000

UITGAVEN

1. Schoon €500 €500 €500 €500 €2.500€500

2. Veilig €500 €500 € 2.500€500 €500 €500

3. Aantrekkelijk € 32.000 €32.000 € 32.000 € 32.000 €32.000 € 160.000

€42.100 €45.100 €47.100 € 50.100 € 224.5004. Evenementen en consumentenacties €40.100

5. Marketing en communicatie € 25.000 € 25.000 € 125.000€ 25.000 €25.000 €25.000

Subtotaal € 100.100 € 103.100 € 105.100 € 108.100 € 514.500€ 98.100

Perceptiekosten €6.500 €6.500 €6.500 €6.500 € 6.500 € 32.500

Verzekeringen €1.200 € 1.200 € 6.000€1.200 € 1.200 €1.200

Huizer Ondernemers Federatie (HOF) €700 €700 €700 €700 €700 € 3.500

Administratiekantoor €4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 20.000

Stichtingskosten €7.100 €7.100 €7.100 €7.100 € 35.500€7.100

Bankkosten €400 €400 € 2.000€400 €400 €400

€ 1.500 € 1.500 € 7.500Onvoorzien € 1.500 € 1.500 € 1.500

€ 1.500 €1.500 € 1.500 € 7.500Reservering € 1.500 € 1.500

€ 629.000Totaal € 121,000 € 123.000 € 126.000 € 128.000 € 131.000

RESULTAAT €0 €0 €0 €0 €0 €0

Toelichting begroting

• De begroting wordt jaarlijks door het bestuur van de stichting vastgesteld en geactualiseerd 
(bijgesteld daar waar de behoefte ligt).

• Het evenementenbudget wordt jaarlijks verdeeld over meerdere evenementen.
• De stichting streeft naar exploitatie op basis van deze begroting en zal dit actief bewaken 

en ernaar handelen.
• Reserve wordt opgebouwd om eventuele negatieve exploitatieresultaten op te vangen 

en om investeringen te kunnen doen zonder hiervoor gelden bij derden te lenen.
• Het jaarlijkse bedrag aan perceptiekosten (inningskosten) is vastgesteld op begrotingsbasis 

en is in overleg met de gemeente vastgesteld.
• Er wordt door de gemeente Huizen gewerkt vanuit het VNG-modelverordening. Deze 

verordening maakt het mogelijk bedragen jaarlijks te indexeren. De bedragen die genoemd 
staan inde begroting worden jaarlijks geïndexeerd met 2%.
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Hoofdstuk 6 - Organisatie en werkwijze

Tussentijdse beëindiging van de BIZ is mogelijk en als volgt vastgelegd inde wet (artikel 6):

* Het bedrag van de jaarlijkse BIZ-subsidie zal gebaseerd zijn op hetgeen werkelijk aan BIZ- 
aanslagen kan worden geïnd, na aftrek van de perceptiekosten.

• Om negatieve financiële consequenties zo veel mogelijk te beperken zal de stichting zo min 
mogelijk grote investeringen doen en financiële verplichtingen voor een zo kort mogelijke 
periode aangaan.

• In de nieuwe BIZ-periode 2022 - 2026 vragen we een provinciale subsidie. Deze is nog niet 
opgenomen op de begroting.

6.2 Jaarlijkse verantwoording
Het bestuur van de BIZstelt jaarlijks een begroting vast voor de uitvoering van de activiteiten in 
het daaropvolgende jaar. Na ieder jaar wordt door het bestuur verantwoording afgelegd over de 
uitgaven vanhet voorgaande jaar. Ook zorgt de stichting ervoor dat alle bijdrageplichtigen kosteloos 
kennis kunnen nemen van de plannen, de begroting, de balans en de verantwoordingen. Het 
bestuur van de BIZ schakelt voor het opstellen van de begroting en de balans een boekhouder en/of 
een administratiekantoor in.

6.4 Bestuur
Het BIZ-bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 9 bestuursleden. Het huidige bestuur wordt 
gevormd door de volgende personen:

• De gemeenteraad besluit zo spoedig mogelijk over intrekking van de verordening indien 
hiervoor voldoende steun is bij bijdrageplichtigen.

• Op verzoek van ten minste twintig procent van de bijdrageplichtigen stelt het college van 
burgemeester en wethouders iedere bij de gemeente bekende bijdrageplichtigen in de 
gelegenheid zich schriftelijk voor of tegen intrekking van de verordening uit te spreken.

• Het verzoek kan niet worden gedaan:
a. binnen een jaar na inwerkingtreding van de verordening, of;
b. binnen een jaar na toepassing van het tweede lid.

6.3 Termijn
Streven is om de BIZ Stichting Ondernemersfonds 't Hart van Huizen per 1 januari 2022 actief te 
laten functioneren voor de wettelijke, maximale duur van 5 jaar.

6.1 Rechtsvorm
BIZ 't Hart van Huizen kiest voor de rechtsvorm stichting.

Naam_________
Anne Marie Hesta 
Agnes Haverkort 
Eduard Rebel

Gert van den Broek 
Vacant

Bedrijfsnaam _____
AM-Company_________
Avenue 't Gooi Makelaars 
Rebel Administratie en 
Advies Kantoor (RAAK) 
Van den Tol Opticien

Functies bestuur
Duo voorzitter 
Duo voorzitter 
Penningmeester

Bestuurslid aftredend, positie vacant
Secretaris
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Hoofdstuk 7-Tot slot

Huizen, oktober 2021

Het verlengen van de BIZ is in de ogen van het BlZ-bestuur belangrijk voor de continuïteit en de 
bestendigheid van het centrumgebied op de korte-en lange termijn.

5.
6.

1.
2.
3.
4.

Taken bestuur
Het bestuur heeft als taak een BlZ-plan, inclusief meerjarenbegroting, op te stellen voor de periode 
van de BIZ (2022 t/m 2026). Daarnaast moet binnen het bestuur duidelijke overeenstemming zijn 
over welke activiteiten er moeten worden verricht om de gestelde doelen te behalen. Deze worden 
vastgelegd in de jaarplannen. De uitvoering van deze jaarplannen wordt door het bestuur bewaakt.

Het bestuur van de BIZ Stichting Ondernemersfonds 't Hart van Huizen vertrouwt erop dat de BIZ per 
2022 wordt verlengd.

Anne Marie Hesta
Duo voorzitter BIZ Stichting Ondernemersfonds 't Hart van Huizen

Nieuwsbrieven: minimaal 2 keer per jaar (per e-mail)
Organiseren van bijeenkomsten: minimaal 2 keer per jaar
Bestuursvergaderingen: 1 keer per maand
Overlegstructuur met de gemeente (bestuurlijk) en eventuele andere stakeholders zoals
vastgoed: circa 4 keer per jaar
Bijwonen bijeenkomsten van alle relevante organisaties en stakeholders
Opstellen jaarplannen en jaarverslagen van ieder jaar

Naast de activiteiten is een interne organisatie nodig om deze werkzaamheden uit te voeren. De 
interne werkzaamheden die door het bestuur uitgevoerd zullen worden zijn:
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Bijlage - selectiecriteria voor evenementen

Het evenement:

Aan de hand van de opgestelde criteria wordt onderzocht en bepaald welke evenementen 
ondersteund worden door het fonds. Dit zal per jaar bekeken worden. Het aanbod wordt ingedeeld 
aan de hand van het zogenaamde piramidemodel; hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 
beeldbepalende, gangbare en onderscheidende evenementen.

Evenementen die ondersteund en/of georganiseerd worden door het fonds moeten een bijdrage 
leveren aan extra of langere bezoeken aan het centrumgebied, de uitstraling, het imago of aan de 
aantrekkelijkheid. Ook moet een evenement een bepaalde publicitaire waarde vertegenwoordigen. 
Om dit te kunnen beoordelen zijn criteria opgesteld.

• ondersteunt de kernwaarden van het Hart van Huizen; puur, authentiek, eerlijk en 
aantrekkelijk.

• trekt extra bezoekers, vergroot de bestedingen en verlengt de verblijfsduur
• is onderscheidend ten opzichte van andere evenementen in Huizen
• zorgt voor positieve publiciteit
• zorgt, samen met de andere evenementen, voor voldoende spreiding over het jaar
• beschikt over een professionele organisatie (in het geval van uitbesteden)
• veroorzaakt beperkte overlast
• past binnen het evenementenbeleid van de gemeente


