Stem vóór
de toekomst

Breng uiterlijk
25 mei
jouw stem uit!

Samen investeren in de toekomst
Door fouten in de stemprocedure is de vorige draagvlakmeeting
ongeldig verklaard. Wij willen Winschoten echter nog steeds
beter op de kaart zetten en hebben daarbij jouw stem nodig.
Want onze evenementen en collectieve initiatieven vergroten de

Op 9 mei vindt de informatieavond plaats om
de stemperiode voor onze BIZ in te luiden.
Vanaf deze datum is het mogelijk je stem uit
te brengen. Op 25 mei om 17.00 uur sluit de
stemperiode. Breng op tijd jouw stem uit voor
de toekomst van Winschoten.

aantrekkingskracht van de hele binnenstad. Vanuit de Bedrijven
Investerings Zone (BIZ) kunnen we gezamenlijk investeren. Met
ons meerjarenplan maken we het mooie Winschoten toekomstbestendig en nodigen we bezoekers uit vaker te komen
en langer te (ver)blijven. In het plan is ook veel aandacht voor
oplossingen tegen leegstand.

Informatieavond (kick-off)
Datum: 		

maandag 9 mei

Locatie: 		

Partycentrum Lamain

		Bosstraat 27
		

9671 GD Winschoten

Inloop:		

19.15 uur

Start:		

19.30 uur

Vanuit de BIZ investeren we
samen in de toekomst.
De BIZ is van, voor en door ons ondernemers
opgezet. Wij houden de controle over het budget
en alle geplande activiteiten. Scan de QR-code
om het meerjarenplan in te zien.

Waarom een BIZ?
We hebben een duidelijke visie en heldere ambities
voor onze binnenstad. Met als doel Winschoten
bruisender en levendiger te maken. Kortom een
binnenstad waar altijd wat te doen is.

Met een BIZ hebben we het budget om alle mooie
activiteiten uit te voeren. We zijn trots op het
meerjarenplan dat hieraan ten grondslag ligt. Een
plan dat wordt gedragen door ondernemers.

In het figuur hiernaast zie je het BIZ-gebied. Voor
alle panden met een commerciële functie binnen het
blauwe kader betaalt iedere gebruiker 0,31% van de
WOZ-waarde, met een ondergrens van € 500,- en een
bovengrens van € 2500,-.

VOORDELEN

VOORWAARDEN

√ Het collectief en de samenwerking wordt versterkt.

√ Het BIZ-plan is van, voor en door ondernemers.

√ Ondernemers bepalen samen het plan.

√ De BIZ start met terugwerkende kracht vanaf

√ Alleen ondernemers hebben zeggenschap over
het budget(!).
√ Het activiteitenplan wordt jaarlijks vastgelegd.
√ De activiteiten zijn gericht op het collectief én de
individuele bedrijfsvoering.

1 januari 2022.
√ Er is een opkomst van minimaal 50% van de
stemgerechtigden.
√ Tenminste 66% stemt vóór de BIZ.
√ De BIZ geldt voor een periode van 5 jaar.

Dus stem vóór 25 mei 17.00 uur voor de BIZ!
Heb je vragen over de BIZ, het meerjarenplan of de voordelen en impact
op jouw onderneming? Neem dan contact met ons op.
Namens City Club Winschoten,
Pascal Meinders en Miranda Post-Kloosterhuis
info@cityclubwinschoten.nl
+ 316 23 45 47 88

