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ALGEMENE LEDENVERGADERING 
22 april 2022 

BIZ-Steenakker 
Locatie: ONLINE 

Aanwezig: 
12 leden 
5 bestuursleden+ 1 secretariaat 
1 ambtenaar gemeente Breda 

 
• Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom in deze ongebruikelijke 
situatie. Het bestuur heeft veel voorwerk gedaan voor het BIZ plan 2022-2026 en wil graag input 
van de leden voor de nieuwe BIZ periode. 
Er is nog een vraag ingediend over laadpalen en over de bestrijding van de processierupsen. Rolf 
vraagt naar de organisatie rondom de GO-scooters. MB kan hier in de vergadering meer over 
vertellen. 
 

• Terugblik BIZ periode 2017-2021 
De voorzitter blikt terug op de nieuwsbrief, waarin een oproep voor input is gedaan aan de 
leden. Hier is geen reactie van de leden op gekomen. Belangrijk dat ons bedrijventerrein er 
netjes bij blijft liggen. Het bestuur heeft veel aandacht gehad voor het groenonderhoud en voor 
de veiligheid op het terrein. Het beveiligingssysteem is vernieuwd. Er is een beetje ingelopen op 
de resultaten. Dit heeft te maken met de grote uitgaven voor het beveiligingssysteem. Maar BIZ 
Steenakker is nog steeds een gezonde vereniging. 
 

• Vooruitblik BIZ periode 2022-2026 
Het plan is voor een groot gedeelte geschreven en wordt nog aangevuld met de input van de 
leden. Pas vrij recent zijn de OZB-waardes van de panden bekend geworden en zijn de offertes 
van groenonderhoud en beveiliging ontvangen. De ondernemers ontvangen binnenkort flyer met 
deze gegevens voor de nieuwe BIZ. De planning voor de nieuwe BIZ-periode komt later in deze 
vergadering aan de orde. Het bestuur zoekt ambassadeurs die mee willen helpen om de leden te 
enthousiasmeren voor de nieuwe BIZ. Bestuur doet een dringende oproep. Alle 137 leden 
moeten hiervoor namelijk bezocht worden.  
De voorzitter vestigt extra aandacht op de vernieuwde camera’s en de wens van het bestuur om 
als Steenakker in 2030 energieneutraal te zijn.  
Op dit moment loopt er een onderzoek van Delta Fiber om alle bedrijventerreinen te voorzien 
van glasvezel. Als 30% hieraan deelneemt, gaat dit door. Leden worden hier later over 
geïnformeerd. 
 

• Wensen leden 
Helaas zijn niet alle leden aanwezig. Wensen mogen ook na de vergadering worden ingediend. 
De wens voor laadpalen wordt onderzocht, dit past binnen de ambitie om in 2030 
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energieneutraal te zijn en sluit aan bij de ambitie van de gemeente Breda:  “2030-2040 Breda 
Duurzaam”. 
Rolf Merkus merkt op dat hij erg tevreden is over de uitstraling en dat Steenakker een goed 
imago heeft. Hij benoemt wel de parkeerproblematiek en de rolstoeltoegankelijkheid van 
Steenakker en de overlast van de GO-scooters als ergernissen.  Het bestuur stelt voor om voor 
deze scooters een centrale plaats aan te wijzen. Het bestuur gaat hierover in gesprek met de 
organisatie. Monique Bax (Gemeente Breda) merkt op dat er naast de groene ook paarse 
scooters komen. Monique Bax informeert bij de gemeente of het mogelijk is om dit centraal op 
te pakken. Het bestuur roept de leden op om overlast te melden via het secretariaat: 
info@steenakker-breda.nl. Het is belangrijk dat klachten centraal worden verzameld, zodat 
bestuur en Parkmanager hier actie op kunnen ondernemen. 
M.b.t. de scooters adviseert Theo Polling om ook te informeren naar de verzekering omdat deze 
scooters schade aanrichten.  
Theo Polling vraagt waarom er 5 PTZ-camera’s zijn weggehaald. Hij benoemt hierbij als 
belangrijkste camera, de camera bij Pontmeyer.  Dit is niet bekend bij het bestuur. De oude 
camera’s zijn vervangen door betere camera’s. Het bestuur neemt het aanbod van Theo Polling 
aan om van zijn expertise gebruik te maken en om samen met hem naar de offerte van EBN te 
kijken voor de volgende BIZ-periode. Het bestuur dankt Theo voor dit aanbod.  
De Parkmanager, Wim Lemsom, meldt dat Steenakker m.b.t. de processierups een pilot gebied 
wordt. Vooral bij de ingang van Steenakker veroorzaakt de rups overlast. De gemeente heeft 
toegezegd dat nesten, na melding, in tegenstelling tot vorig jaar, worden weggezogen. Ook 
worden er gaasvliegen uitgezet. Dit heeft in de loop der jaren effect. Het eerste jaar zal dit effect 
nog niet direct zichtbaar zijn. Gelukkig is het contact m.b.t. deze rupsen met de gemeente 
verbeterd. 
Alle aanwezige leden zijn positief over de voorgenomen plannen. 
 
De presentatie die in de vergadering is getoond, wordt bij het verslag gevoegd. 
 

• BIZ-planning 
o Ontwikkelen BIZ Plan (februari-maart) 
o Bijeenkomst ondernemers (april) 
o Uitwerken BIZ-plan (april) 
o Opstellen en vaststellen stukken door de gemeente Breda (mei-juni) 
o Draagvlakmeting (september/oktober) 
o Implementatie BIZ (november/december) 
o Start BIZ 3 (januari 2022) 
 

• Rondvraag en Sluiting 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De voorzitter dankt de aanwezigen en hoopt 
dat iedereen heeft genoten van het ontbijt. De voorzitter sluit om 08.55 uur de vergadering. 
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