
BIZ BEDRIJVENTERREINEN VIANEN

De BIZ Bedrijventerreinen Vianen is in 2017 opgericht. De activiteiten van de 
vroegere ondernemersvereniging SBBV zijn hier in opgegaan. De BIZ is actief 
op bedrijventerreinen De Hagen en De Biezen voor de periode 2017-2021, met 
als voornaamste speerpunten: Schoon, Heel en Veilig. Alle ondernemers binnen 
het gebied betalen mee en hebben invloed op de activiteiten.

Wat is een Bedrijven Investeringszone (BIZ)?

De BIZ maakt het voor alle ondernemers mogelijk om gezamenlijk te investeren 
in het ondernemersklimaat. De BIZ-activiteiten zijn altijd aanvullend op de 
gemeentelijke basistaken. Ondernemers bepalen of zij voor een bepaald gebied 
gezamenlijke investeringen willen doen. In een plan wordt o.a. opgenomen wat 
men gezamenlijk wil financieren en welke begroting daarbij hoort. Als er 
voldoende draagvlak is regelt de gemeente de inning van de gelden en keren zij 
de totale opbrengst uit aan een speciaal voor de BIZ opgerichte stichting, die de 
activiteiten namens de ondernemers uitvoert.

De voordelen van een BIZ

De belangrijkste voordelen zijn:
• Geen freeriders: iedere ondernemer betaalt mee;
• Democratisch: alle ondernemers worden verzocht te stemmen;
• De gemeente int het geld;
• Ondernemers vormen een blok richting gemeente en externe partijen;
• Een veiliger en beter georganiseerd bedrijventerrein.

Belangrijkste activiteiten BIZ Bedrijventerreinen Vianen

In het plan van aanpak (digitaal beschikbaar) zijn de volgende speerpunten 
opgenmonen:
• Veiligheid (high-tech beveiligingsmodel met camera’s en surveillance);
• Beheerder van het bedrijventerrein;
• Vertegenwoordiging richting de gemeente en externe partijen;
• Aandacht voor schoon en groen;
• Onderhoud en beheer;
• Uitstraling;
• Verduurzaming;
• Verbetering vestigingsklimaat.

ALARMCENTRALE SECURITAS

BIZ Vianen heeft voor het verhogen van de veiligheid op de bedrijventerreinen 
De Biezen en De Hagen een contract met Securitas afgesloten voor collectieve 
surveillance en actief cameratoezicht. 

Om de totale veiligheid nog verder te verhogen kunnen deelnemers van de BIZ 
tegen gereduceerd tarief hun beveiligingssystemen (alarm- en videosystemen) 
ook op de alarmcentrale van Securitas aansluiten. 

Hierdoor is het mogelijk nog effectiever alarmen op te volgen en preventief 
veiligheid op de bedrijventerreinen te verhogen.

Aanvullende dienstverlening Securitas: 
- Aansluiting inbraakmeldsysteem op SOC van Securitas (Alarmcentrale);
- Aansluiting Videosysteem op het SOC van Securitas (Videoverificatie);
- Maatwerk dienstverlening Mobiele surveillance;
- Veiligheidsscan;
- Plaatsing mobiele camera unit.

Neem voor meer info contact op via sales@securitas.nl 

BEWEGWIJZERING

CityOutdoorSigns gaat het huidige bewegwijzering-
systeem vernieuwen. Ook uw bedrijfsnaam kan hier 
op staan.

Deelname per gekozen locatie bedraagt éénmalig   
€ 49,- en vervolgens € 79,- per jaar. 

Neemt u al deel, dan wordt uw bord vervangen.

Contactpersoon: 
Martin Zeijlemaker 
martin@cityoutdoorsigns.nl 
tel: 085-6255502 
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