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Geachte leden gemeenteraad van Coevorden,
In Coevorden werken we samen aan de toekomst van de binnenstad. Als Centrummanagement
geven wij enerzijds samen met de gemeente Coevorden en Domesta vorm en inhoud aan opdracht
en uitvoering van het Programma Binnenstad. Daarnaast spannen wij ons in om, namens onze
achterban, tot een structureel jaarprogramma te komen ten einde de aantrekkelijkheid en het
economisch functioneren van de binnenstad van Coevorden te verbeteren.
Dit laatste doen wij op basis van de Bedrijven Investerings Zone (BIZ). Na een positief besluit door uw
raad in november 2018 en een positieve draagvlakmeting (waarin bijna 85% van de stemmers vóór
invoering stemde) is de BIZ een feit: ondernemers dragen via een jaarlijkse inning bij aan een
gezamenlijk fonds, van waaruit wij onze collectieve inzet in de binnenstad doen. Daarmee laten
ondernemers zien hun verantwoordelijkheid te willen nemen voor een aantrekkelijke stad, die
bezoekers trekt, waar leegstand tegengegaan wordt en waar ondernemers en werknemers (in horeca
en retail) een goede boterham kunnen verdienen.
Inmiddels zijn wij ruim een jaar verder en hebben wij het eerste volledige jaar van de BIZ gedraaid
(de BIZ loopt tot en met eind 2023). In die periode hebben we relevante ervaringen opgedaan. We
kunnen alvast melden dat dat op hoofdlijnen een positieve ervaring is: Centrummanagement is blij
met de effecten van de invoering en uitvoering en we merken dat dit ook bij onze achterban het
geval is. Uiteraard zijn er altijd uitdagingen en verbeterpunten, maar dat ligt voor de hand.
Over de ervaringen met de BIZ tot nu toe raakten wij als bestuur van het Centrummanagement
recent met individuele raadsleden in gesprek. Zij vonden onze ervaringen interessant en
suggereerden, dat het goed zou zijn onze ervaringen van het eerste jaar BIZ met u te delen, via een
presentatie in, of buiten, de gemeenteraad. Dat is een voorstel dat wij graag oppakken. Met deze
brief willen wij u dan ook vragen of u er prijs op stelt om, via een presentatie en bijbehorend
gesprek, te horen over onze ervaringen, successen en uitdagingen met het werken met een BIZ,
tezamen met een perspectief op de toekomst. Indien u hier positief op reageert, kunnen wij in
overleg komen tot een geschikt moment.
Wij kijken uit naar uw reactie.
Hartelijke groet,

Klaas Lamberink
Voorzitter Stichting Centrummanagement Coevorden

