
Binnenkort ontvangt u het offi  ciële stembiljet van de Gemeente Barneveld in 
uw brievenbus. De stemperiode is van 6 t/m 29 november a.s. 
Zorg dat ook uw stem telt!

BIZ BRIELLAERD

kijk voor meer informatie op

www.briellaerd.biz

BIZ: EEN SCHOON,VEILIG 
& AANTREKKELIJK 
BEDRIJVENPARK

JA, WIJ KIEZEN OOK VOOR DE BIZ

NEE

BEDRIJVENPARK

Met de BIZ Briellaerd kunnen we extra beveiliging 
inzetten door middel van camera’s met 
kentekenregistratie, extra groen onderhoud, extra 
promotie en in de toekomst een onderzoek doen 
naar duurzaamheid. Het initiatief voor de BIZ komt 
van ondernemersvereniging De Briellaerd, dus voor 
en door ondernemers. Afgelopen voorjaar is op 
drie bijeenkomsten van de ondernemersvereniging 
nagenoeg unaniem ingestemd om zelf extra 

activiteiten te ontwikkelen, om daarmee De Briellaerd 
goed – of waar mogelijk beter – te blijven beveiligen, 
onderhouden en positioneren.

Het nieuw op te richten investeringsfonds maakt 
gebruik van de BIZ, een regeling die steunt op 
wetgeving. Daarom steunt ook de Gemeente 
Barneveld dit fonds, waaraan alle ondernemers gaan 
mee betalen.

DOOR ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

Binnenkort krijgt u als ondernemer op De Briellaerd de mogelijkheid om te stemmen over de 
invoering van BIZ (Bedrijven Investerings Zone) Briellaerd. Door middel van de BIZ werken we 
met elkaar aan een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving, ons gezamenlijk belang.

kijk voor meer informatie op

www.briellaerd.

JA, WIJ KIEZEN OOK VOOR DE BIZ

NEE



STEMMEN

Om tot de invoering van 

de BIZ te komen, is uw 

stem nodig. 

Door vóór de BIZ te 

stemmen, betalen 

én profi teren ALLE 

ondernemers op de 

Briellaerd hier aan mee. 

Via een vaste BIZ-bijdrage 

van € 188,- per jaar draagt u 

uw steentje hieraan bij. Dat 

is omgerekend circa € 15 per 

maand. Daarmee wordt de 

Briellaerd veiliger, bekender én 

aantrekkelijker. 

WAT LEVERT HET U OP? 

• Continuïteit van camerabewaking met kentekenregistratie
• Professioneler bedrijvenpark• Sterke partner voor gemeente• Extra groenonderhoud
• Waardebehoud
• Onderzoek duurzaamheid
• Betrokken ondernemers
• Promotie voor De Briellaerd

KENTEKEN REGISTRATIEPROMOTIEGROENVOORZIENING DUURZAAMHEID VERKEERVEILIGHEID

WE HEBBEN U HIERBIJ NODIG!

Belangenbehartiging 
en samen besparen!

De BIZ wordt offi  cieel ingesteld door de 
gemeenteraad van Barneveld. Daarmee zijn 
we ook direct een belangrijke gesprekspartner 
voor de gemeente, bijvoorbeeld in het zoeken 
naar oplossingen voor het parkeren, veiligheid 
en  groenvoorzieningen. Met de invoering van 
de BIZ wordt de Briellaerd sterker met een eigen 
investeringsfonds. 

Voor vragen kunt u bij één van ons 
binnenlopen of stuur uw vraag naar
info@briellaerd.biz

Wij zijn vóór de BIZ, 
kunnen wij ook op u rekenen?

Arend Flier – Wincoop
Bart van de Glind – BenedenBoven
Daan Gundelach – Dagu
Evan van Doornik – Future Company
Gerrit Boone – Boone IT
Gilles de Jager – Volfood
Jan van Leeuwen – Cooster
Johan Wagteveld – JW Vastgoed Advies
Joop Koot – Gelderse Caravan Centrale
Joost van Boven – Opel Broekhuis
Lammert Wilbrink – Wilbrink Commercieel Vastgoed
Piet van de Beek – First Selection
William van Dijk – vastgoed eigenaar

WAT LEVERT HET U OP? 

GROORZIENING      PROMOTIE      VEILIGHEID      VERLICHTING      GROENVOORZIENING      PROMOTIE      VEILIGHEID      VERLICHTING      

kijk voor meer informatie op

www.briellaerd.biz


