Waarom een BIZ?
We willen onze concurrentiepositie verstevigen en omzetgroei
genereren. We moeten voorkomen dat klanten en gasten hun geld
online of elders besteden. Valkenburg moet dé bestemming worden.
Of dat nou is om te winkelen, de boodschappen te doen, een bezoekje
aan de horeca, om vakantie te vieren, een weekendje weg of een dagje
uit.

BEGROTING BIZ VALKENBURG
2020

2021

2022

2023

2024

Sfeer en beleving
- Onderhoud en uitbreiding bloemenproject, extra
groen e.d.

€ 20.000 € 20.000

€ 20.000 € 20.000 € 20.000

Jaarrond actie- en activiteitenprogramma
- Iedere maand een event (o.a. modeshow, back to
school, vestingstad)

€ 30.000 € 30.000

€ 30.000 € 30.000 € 30.000

Marketing en promotie
- Optimale costumer journey

€ 100.000 € 100.000

€ 100.000 € 100.000 € 100.000

€ 45.000 € 45.000

€ 45.000 € 45.000 € 45.000

Buffer

€

€

TOTAAL

€ 200.000 € 200.000

- On- en offline zichtbaarheid en vindbaarheid

Wat is een BIZ?

- Blogs, vlogs, magazines

Een BIZ bestaat uit een meerjarenplan en –begroting met activiteiten

- Coaching en cursussen individuele ondernemers

- Facebook & Instagram

die de ondernemers in het gebied echt wat opleveren. Bij voldoende

- Inzet VVV Zuid Limburg

voorstemmers dragen alle ondernemers in het BIZ-gebied verplicht bij.

- Promotie parkeergarage en Veelzijdig Valkenburg

Een speciale wet maakt het mogelijk dat de gemeente Valkenburg de
bijdrage int waarna deze terugvloeit naar de Stichting BIZ Valkenburg.
Het is en blijft dus geld van en voor ondernemers! In het bestuur zitten
winkeliers, horeca- en leisure-ondernemers die zorgen voor de
uitvoering.
Wat is de omvang van de bijdrage?
We hanteren een gedifferentieerd tarief op basis van de
WOZ-waarde van het (commerciële deel van het) pand voor winkeliers,
restaurants & cafés, logiesverstrekkers, dienstverleners en overige
bedrijven.

- Kerststad Valkenburg

Organisatie en communicatie
- Citycoach
- Website, nieuwsbrieven, bijeenkomsten e.d.

5.000 €

5.000

5.000 €

5.000 €

5.000

€ 200.000 € 200.000 € 200.000

