Het jaar 2017 in een vogelvlucht

AANGENOMEN VOORSTELLEN
diverse programmaonderdelen

Jaarverslag
Economische Koepel Halderberge
met aanvragen, resultaten en cijfers

FEITEN EN CIJFERS
presentatie jaarrekening
LEARNING BY DOING
waarborgen van de kwaliteit

Light Festival

Startjaar van de
Economische
Koepel Halderberge
Het kalenderjaar 2017 vormde het startjaar van
een vernieuwde economische samenwerking
tussen het georganiseerde bedrijfsleven, onderwijs en de lokale overheid; de Economische
Koepel Halderberge (lees: EKH). Op dinsdag
31 januari 2017 vond de oprichtingsvergadering
plaats van de EKH en op woensdag 19 april 2017
werd de uitvoeringsovereenkomst ondertekend.
Het startjaar stond in het teken van bouwen en
ook vertrouwen op elkaar en de samenwerking.
Diverse aanvragen vanuit verschillende economische invalshoeken zijn akkoord bevonden gericht
op het stimuleren van de Halderbergse economie.

Unieke samenwerking
tussen private en
publieke sector
De stichting EKH is een publiek-privaat samenwerkingsverband tussen ondernemers,
onderwijs en overheid uit de gemeente Halderberge gericht op het versterken van het
economische klimaat van de gemeente. De
koepel beheert het publiek-private economisch investeringsfonds waarmee plannen uit
de door de gemeenteraad in 2016 vastgestelde
economische visie kunnen worden gerealiseerd. De wijze van samenwerking is
uniek te noemen aangezien zowel de private als de publieke sector bijdragen aan de
financiering en samen aan het roer staan voor de
uitvoering. Doelstellingen zijn onder andere het
verhogen van de bezoekersaantallen en het
meerdaags verblijfstoerisme, het vergroten van de aantrekkelijkheid van de (verblijfs)
kwaliteit van de centra en het buitengebied,
versterking van het vestigings- en ondernemingsklimaat en het stimuleren van de groei van de
werkgelegenheid.

Tekenmoment EKH
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Kapelconcerten

Vergadercycli
De EKH vergaderde in 2017 gemiddeld één keer per twee maanden, waar vertegenwoordigers namens diverse sectoren aan deelnamen. De voorbereiding van de vergaderingen
vindt in petit comité plaats door een ingesteld dagelijks bestuur. Beide vergaderingen vinden plaats onder leiding van de bij de start verkozen onafhankelijke voorzitter Henk Strootman. Tijdens de vergaderingen is ruimte voor de behandeling van aanvragen en staan
ook regelmatig de onderwerpen communicatie, evaluatie en financiën op de agenda.

bekijk het volledige vergaderschema op de website van de EKH
www.ekh-halderberge.nl

Learning by doing
Eind 2017 is ook het functioneren van de EKH
geëvalueerd. Dit leverde diverse aandachtspunten op om de kwaliteit van het functioneren van de EKH te verbeteren. Evalueren en
verbeteren is daarmee een continu proces.
Belangrijke aandachtspunten zijn effectiever
vergaderen, het bevorderen van de kwaliteit
van de aanvragen aan de voorkant en de rol
van cultuur en onderwijs en het stimuleren van
dwarsverbanden tussen sectoren en thema’s.

Jaarrekening
Begroting 2017			

198.000

Programma			

Bedrag

Toerisme			
Leefbaarheid kernen		
Bedrijventerreinen		
Luchtvaart			
EKH ondernemersfonds		
Dienstverlening evenementen

103.125
20.625
20.625
12.375
8.250
33.000

Totaal				 198.000
Overheveling naar 2018

16.392,19

Schoolpleinwinkel
basisschool de Klinkert

Zowel de private als
de publieke sector
dragen bij aan de
financiering en staan
samen aan het roer voor de
uitvoering

Communicatie
Medio 2017 is de website van de EKH ingesteld: www.ekh-halderberge.nl. Op deze website is algemene informatie te vinden over de EKH, worden resultaten n.a.v. besluiten
van de EKH gepubliceerd en is ook het vergaderschema en het aanvraagformulier
te down- en uploaden. In 2017 is bovendien professionele communicatieondersteuning aangetrokken, om de bekendheid van de EKH te stimuleren en de zichtbaarheid van de (resultaten van de) EKH te vergroten. Hiermee wordt structureel gewerkt
aan diverse uitingen en is een Facebook- en LinkedInpagina voor de EKH ingericht.

@economischekoepelhalderberge

Aanvragen &
resultaten

economische-koepel-halderberge

Vliegend Museum Seppe

In 2017 zijn diverse aanvragen bij de EKH
binnengekomen, besproken in de vergaderingen en door de vergadering gemotiveerd
goedgekeurd of afgekeurd. De vergadering
kent daarbij ofwel geen budget of een deel
of het volledige aangevraagde budget toe
aan de initiatiefnemer. De toetsingscriteria
zijn opgenomen in het aanvraagformulier.

Programmaonderdelen
1. Opstellen en uitvoeren meerjarig
investeringsplan toerisme en recreatie
2. Versterken leefbaarheid en levendigheid
per kern en buitengebied
3. Kwaliteitsimpuls lokale bedrijventerreinen
4. Doorontwikkeling luchtvaartcluster
5. Samen sterker in Economische Koepel
Halderberge
6. Oprichten gemeenteraad Ondernemersfonds
7. Continu verbeteren ondernemersgerichte
dienstverlening
8. Ontwikkelen en professionaliseren
horeca- en evenementen(beleid)

Aanvragen dienen volledig
te worden ingevuld met
benoeming van de
programmaonderdelen
voor toetsing

Aangenomen voorstellen
Uitvoering toeristisch-recreatief
investeringsprogramma TIG
Om het toerisme en de leefbaarheid voor de
inwoners van Halderberge te bevorderen is
o.a. een pop-up toeristen informatiecentrum
gerealiseerd en diverse media-uitingen op
toeristische websites.
Revitalisering bedrijventerreinen
Diverse schouwrondes zijn gehouden om het
vestigings- en ondernemingsklimaat te versterken op de bedrijventerreinen.
Ontwikkeling en revitalisering
winkelgebieden Oudenbosch
Het verbeteren van centra en buitengebied
biedt kansen voor mkb/detaihandel en horeca.
Inwoners en recreanten/toeristen ervaren de
aantrekkelijkheid van het gebied.
Lesmateriaal ‘Jong Ondernemen’
Leerlingen van het Markland college krijgen
de kans om hun talenten te ontplooien en hun
ondernemerschap te vergroten.
Schoolpleinwinkel basisschool de Klinkert
Kinderen doen niet alleen kennis op van vakken
zoals taal en rekenen, maar kunnen zich óók
ontwikkelen tot mensen die kritisch, creatief en
ondernemend in het leven staan.
Herhaling ondernemingspeiling
De ondernemerspeiling biedt ondernemers
de mogelijkheid om op tal van gebieden hun
mening te geven v.w.b. het ondernemings- en
vestigingsklimaat binnen de gemeente.
Digitaal zakelijk platform OKH
Het online platform biedt bedrijven de kans om
B2B mogelijk te maken. De consument kan
eenvoudig een bedrijf zoeken in de (woon)plaats
voor de afname van producten of diensten.
Stampersgattertje
Het huis-aan-huis blad van de ondernemersvereniging Stampersgat met het laatste nieuws
over Stampersgat en omgeving.

Feestverlichting Ondernemersverenigingen
De EKH heeft een deel van de feestverlichting
bekostigd voor de ondernemersverenigingen
in Hoeven, Oudenbosch en Oud Gastel.
Stichting Vliegend Museum Seppe
De collectie is luchtwaardig en ook regelmatig
in de lucht te aanschouwen. Een grote groep
vrijwilligers werkt aan het onderhoud en de
uitbreiding van de collectie.
Evenement VSV Breda Airshow
De VSV Airshow op Breda International Airport
was een succes. Verschillende vliegtuigen en
helikopters zijn opgesteld en indrukwekkende
stunts worden uitgevoerd.
Organisatie Light Festival
In het anders aardedonkere Pagnevaart bos
kwamen jong en oud bijeen om te genieten van
kunst met licht. De bezoekers deden spellen
en konden allerlei prachtig verlichte objecten
bekijken.
Promotie kapelconcerten
Meesterpianiste Marietta Petkova vierde haar
25 jarig jubileum in de Kapel Bovendonk. De
EKH ondersteunt de serie Kapelconcerten
Oudenbosch.
Classic Cars & Aeroplanes
Het evenement trekt jaarlijks 5000-7000
bezoekers op landelijk/internationaal niveau.
Klassieke auto’s en vliegtuigen komen bijeen
en diverse tourtochten worden uitgezet in de
regio Halderberge.

Factsheet
Economische Koepel
Halderberge 2017

Facebook
likes

40

Thema’s

5

Ondernemers
peiling
nogmaals
uitgevoerd

Vertegenwoordigd
door 10 sectoren

toerisme. cultuur, detailhandel, horeca,
cultuur, agrarisch, industrieel/logistiek,
luchtvaart, onderwijs, lokaal en Hoeven

Schouw bedrijven
terreinen gerealiseerd
Dagelijks bestuur
Henk Strootman (voorzitter)
Maurice Crusio (secretaris)
Hans Venneman (penningmeester)

Goedgekeurde
aanvragen

12

Contactgegevens

Vergaderingen
algemeen
bestuur

6

Oprichtingsdatum EKH
Dinsdag 31 januari 2017

Leden
Peter van Ostaden, Anneke Wijn, Hans Douma,
Peter Jansen, Jan de Langen, Frank van Ierssel,
Ad van Loon, Frits Harteveld,Tim Berendsen,
Johan van Meer, Ruud Engels, Ton Bus, Ivan
Smulders, Dankert Geene, Jurgen Broos,
Marcia Hendriks, Jan Mollen en Arie Onnink

Economische Koepel Halderberge
Pa Conferentiecentrum Bovendonk
Hofstraat 8
4741 AK Hoeven
info@ekh-halderberge.nl

Begroting
€ 198.000

Programma
onderdelen

8

