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Afschrift aan   
 
 
Op 27 oktober jl. heeft een evaluatiegesprek plaatsgevonden met een afvaardiging van de Stichting 
BIZ centrum Goirle. Hieronder treft u de belangrijkste bevindingen aan. 
 
In 2011 is de BI-verordening vastgesteld door de gemeenteraad, vervolgens is een draagvlakmeting 
gehouden en is het benodigde draagvlak behaald, waardoor de verordening per 1 januari 2012 in 
werking trad. De BIZ had een werking van 3 jaar. In 2014 is wederom een BI-verordening vastgesteld 
door de gemeenteraad en is wederom het benodigde draagvlak behaald, waardoor deze in werking 
trad per 1 januari 2015. De BIZ heeft wederom een werking van 3 jaar. Dit houdt in dat op 31 
december 2017 de BIZ afloopt.  
 
Het BIZ bestuur geeft aan dat de invoering van de BIZ (en het centrummanagement) de 
communicatie tussen de ondernemers onderling en tussen de ondernemers en gemeente sterk is 
verbeterd. Daarvoor was er immers sprake van 2 aparte winkeliersverenigingen en een zeer 
summiere samenwerking met de gemeente. 
 
Doordat de samenwerking sterk is verbeterd zijn gezamenlijk vele projecten opgepakt. Zo zijn er 
evenementen ontwikkeld en diverse acties gehouden. Ook is het centrummanagement betrokken 
geweest bij diverse gemeentelijke onderzoeken (zoals bv parkeren, blauwe zone, centrumcirculatie 
enz) alsmede bij praktische zaken zoals verkeersomleidingen. Hierdoor is bij de ondernemers meer 
draagvlak ontstaat voor gemeentelijke taken en omgekeerd en heeft de gemeente meer inzicht in de 
beweegredenen van ondernemers.  
 
Doordat vanaf het begin een centrummanager is benoemd, zijn de lijntjes kort geweest en kon er 
snel geschakeld worden, zowel voor de ondernemers als voor de gemeente is dat handig gebleken.  
 
Daarnaast trekt het centrummanagement samen met de gemeente op in het kader van 
toekomstbestendig zijn en blijven van het centrum. Zo zijn onder andere het koopstromenonderzoek 
en het passantenonderzoek gezamenlijk getrokken. Onlangs heeft dit geleid tot een nieuwe 
positionering van het centrum: Centrum Goirle, Grenzeloos Welkom met bijbehorende uitstraling.  
 
Zowel vanuit de ondernemerskant als vanuit de gemeente wordt meerwaarde ervaren. Het BIZ 
bestuur zal in 2017 de gemeenteraad wederom verzoeken om de BI-Verordening vast te stellen en zij 
hebben vertrouwen in het draagvlak onder hun achterban.  


