Jaarverslag 2018

Economische
Koepel Halderberge

Unieke samenwerking tussen
private en publieke sector
De Economische Koepel Halderberge (EKH) is
een publiek-privaat samenwerkingsverband
tussen ondernemers, onderwijs en overheid in
de gemeente Halderberge. Dit verband is gericht
op het versterken van het economisch klimaat van
de gemeente Halderberge. De koepel beheert het
publiek-private economische investeringsfonds
waarmee plannen in de door de gemeenteraad in
2016 vastgestelde economische visie kunnen worden
gerealiseerd. De wijze van samenwerking is uniek.
Naast het feit dat zowel de private als publieke
sector bijdragen aan de financiering, staan ook de
private en publieke sector samen aan het roer voor
de uitvoering. De doelstellingen van de EKH zijn:

‘‘De EKH maakt
samenwerking
mogelijk. Het is de
lijm tussen de
verschillende
sectoren’’
Arjan Timmermans
(bestuurslid SWM)

• Het verhogen van de bezoekersaantallen;
• Het versterken van het meerdaags
verblijfstoerisme;
• Het vergroten van de aantrekkelijkheid van de
(verblijfs-)kwaliteit van de centra en het
buitengebied;
• Het versterken van het vestigings- en
ondernemingsklimaat;
• Het stimuleren van de groei van de
werkgelegenheid.
Voor u ligt het jaarverslag 2018. Hierin worden de
in 2018 aangenomen voorstellen en behaalde
resultaten benoemd.
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EKH is op stoom
In 2018 bouwde de Economische Koepel Halderberge verder
aan een solide samenwerking en aan nieuwe economische
initiatieven in verschillende sectoren en kernen. Na het
opstartjaar 2017, was 2018 een jaar waarin een aantal
vooruitstrevende projecten zijn uitgerold en de eerste mooie
resultaten zijn behaald. Met onder andere Zand & Klei,
InHalderberge en de komst van een regionaal kennis- en
leercentrum voor metaalopleidingen zijn vernieuwende
projecten met waardevolle cross-overs gelanceerd. Ook is de
promotie en marketing van Halderberge geprofessionaliseerd
met regionaal, nationaal en internationaal bereik.

Jaarrekening
Begroting 2018

€ 240.000

Programma
Toerisme
Cultuur
Leefbaarheid
Bedrijventerreinen
Airport
Algemeen/EKH
Onderwijs
Ondernemersfonds verbetering
Dienstverlening
Evenementen

Bedrag
€ 138.333
€0
€ 14.818
€ 9.438
€ 4.500
€ 20.790
€ 40.000
€0
€ 3.000
€ 1.250

Overheveling naar 2019

€ 7.871

‘‘Door eendrachtige
samenwerking hebben
we unieke projecten
weten te realiseren’’
Henk Strootman
(voorzitter EKH)

Aangenomen voorstellen
In 2018 zijn diverse aanvragen bij de EKH
binnengekomen. Deze zijn besproken in
de vergaderingen en door het algemeen
bestuur gemotiveerd goedgekeurd of afgekeurd. De vergadering kent daarbij ofwel
geen budget of een deel of het volledige aangevraagde budget toe aan de initiatiefnemer.
De initiatieven die in 2018 zijn goedgekeurd
staan onderstaand beschreven. Tevens wordt
er kort stilgestaan bij de resultaten.
Classic Cars & Aeroplanes
In 2018 is de vierde editie van het evenement
Classic Cars & Aeroplanes georganiseerd.
Klassieke auto’s en vliegtuigen kwamen bijeen
en er zijn diverse toertochten uitgezet in de
regio van de gemeente Halderberge. In 2018
heeft de organisatie een bijdrage ontvangen
voor het neerzetten van een succesvolle editie.
Het evenement kende 5.000-7.000 bezoekers.
Zand & Klei
Met het project Zand & Klei wordt een
streekproductenlijn gelanceerd. Dit draagt bij
aan de agrarische en toeristische activiteiten
door het ‘Goed van Halderberge’ verder op
de kaart te zetten. In 2018 is gestart met de
verkenning naar de haalbaarheid. Ook is een
merkpaspoort (met missie, visie, doelstellingen en waarden), beeldtaal (incl. logo en
slogan) en brandbook opgesteld. Tot slot is
een oprichtingsbestuur benoemd. Naast het
optuigen van het verhaal en de interne
organisatie van Zand & Klei zijn in het eerste
jaar ook de eerste resultaten geboekt,
ontstaan vanuit het enthousiasme van de
zogenaamde innovaters:
• Er is een Zand & Klei bier geproduceerd
door Brouwerij ’t Meuleneind. Dit bier ligt in
diverse supermarkten en prijkt in diverse
horecagelegenheden in Halderberge op de
kaart;
• De hotels Bovendonk en de Reiskoffer
serveren met succes Zand & Klei menu’s;
• De conferentieafdeling van Bovendonk heeft
als werkvorm voor congresgangers ook een
Zand & Klei kookworkshop ontwikkeld. De
eerste kookworkshops zijn reeds gegeven.

Feestverlichting Ondernemersverenigingen
De EKH heeft een deel van de feestverlichting
bekostigd voor de ondernemersverenigingen in
Hoeven, Oudenbosch en Oud Gastel. De feestverlichting versterkt de aantrekkelijkheid van
de centrumgebieden in de donkere maanden.
Realisatie industriële bewegwijzering op
lokale bedrijventerreinen Halderberge
Door de gemeente en de ondernemingskring
Halderberge wordt jaarlijks een inventarisatieronde op de diverse bedrijventerreinen gedaan.
Dit jaar kwam naar voren dat de bewegwijzering op de terreinen niet aanwezig en/of zeer
verouderd was. Het plaatsen van goede bewegwijzering heeft een positief effect op zowel de
uitstraling van de terreinen als de bereikbaarheid/vindbaarheid van de diverse bedrijven.
Door de EKH is een bedrag gereserveerd voor
de aanschaf van entreeportalen.Het 1e kwartaal
van 2019 wordt geïnventariseerd welke bedrijven
interesse hebben in de bewegwijzering op het
terrein.
Aloysiusdag Jezuïetenplein Oudenbosch
Met dit jaarlijkse evenement zetten de
deelnemende partijen van het Platform
Parelpad (respectievelijk de Gidsen,
Heemkundekring, Tivoli, Zouavenmuseum,
Arboretum, Natuurhistorisch en Volkenkundig
museum en de Sterrenwacht) gezamenlijk het
cultureel religieus erfgoed in Oudenbosch extra
in de schijnwerpers. Met het evenement wordt
de historie van de broeders en de onderwijsfunctie van Oudenbosch gekoppeld aan muziek,
lezingen en plezier. In 2018 heeft het evenement
enkele duizenden bezoekers getrokken.
Hiermee is het evenement gegroeid. Het budget
dat beschikbaar is gesteld door de EKH wordt
met name ingezet voor nadere commercialisering en professionalisering van het evenement
om uiteindelijk tot een zelfdragend evenement
te kunnen komen. Het bestuur van Platform
Parelpad gaf daarbij wel een wens mee. Het
komende jaar zouden zij graag een grotere
financiële bijdrage en organisatorische
ondersteuning ontvangen om het initiatief
verder van de grond te krijgen om vervolgens
op eigen benen te kunnen staan.

Uitgelichte voorstellen
Kennis- en leercentrum voor
metaalopleidingen
Stichting Vakopleidingen Metaal West-Brabant,
Markland College Oudenbosch, ROC-WestBrabant en REWIN realiseren in de gemeente
Halderberge een regionaal kennis- en leercentrum voor metaalopleidingen. Hierbij is sprake
van een leerlijn 12-18+ (vmbo tot mbo BBL1-4).
Naast een sterke kwaliteitsimpuls voor het
lokale en regionale vakonderwijs draagt het
kennis- en leercentrum ook bij aan de invulling
van hedendaagse maatschappelijke thema’s.
Voor meer informatie over het initiatief en de
rol van de EKH daarbij verwijzen wij u naar de
volgende pagina.
Versterken promotie en marketing
toeristisch product Halderberge
De Toeristische Initiatief Groep (TIG) heeft
zichzelf als doel gesteld om een collectief en
branchebreed marketingprogramma voor de
Halderbergse vrijetijdseconomie uit te voeren en
zo meer bezoekers naar Halderberge te trekken
die meer besteden en langer verblijven. In 2018
zijn daarvoor diverse activiteiten opgezet. Enkelen lichten we uit. Zo is de website www.visithalderberge.com gerealiseerd. De website is ook in
het Duits en Engels vertaald. Op deze moderne
website staat het Halderbergs recreatief en
toeristisch aanbod beschreven én afgebeeld.
Dit aanbod is verdeeld in vier categorieën,
namelijk: erfgoed, natuur, avontuur en evenementen. Tevens is door de TIG een website voor
de Basiliek gerealiseerd. Op deze website zijn
sinds de lancering al 14.114 bezoekers geweest
en is met 191 bezoekers mailcontact geweest.
Ook zijn enkele aansprekende evenementen
georganiseerd. Een goed voorbeeld daarvan
is de “Christmas Evening With Trijntje’, waarbij Trijntje Oosterhuis optrad in de Basiliek.
Rondom dit evenement is een arrangement
samengesteld bestaande uit hotels, taxivervoer
en de Brasserie Tivoli. Daarnaast wordt er een
toeristisch informatiepunt gerealiseerd in het
stationsgebouw van Oudenbosch.

Dorpsplein aan het water
Vanuit de Samenstichting Stampersgat is het
initiatief genomen om bij de aanlegsteiger een
centrale ontmoetingsplaats aan/op het water
te realiseren. Dit met als doel de leefbaarheid
in Stampersgat te ondersteunen en de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van het
dorp en de locatie langs de Dintel te versterken.
RO&AD architecten hebben het ontwerp voor
dit initiatief gemaakt. In het eerste kwartaal van
2019 wordt de omgevingsvergunning ingediend.

Winterlicht Hoeven
Kinderen uit de gemeente Halderberge
hebben met (groot-)ouders een lampionnenoptocht gelopen door het bos bij Bovendonk
richting het Kerkplein. Dit jaar zijn er als
toevoeging ingelijste en verlichte gedichten
van lokale dichters geplaatst. Als afsluiting
was een lasershow op de kerk geprojecteerd.
Naast de recreatieve meerwaarde, draagt dit
evenement met name bij aan de leefbaarheid
en het vergroten van de aantrekkelijkheid van het
verblijfsklimaat van centrum Hoeven.
Herpositionering Ondernemers
Koepelcentrum
In 2018 heeft de ondernemersvereniging OK een
aanvraag ingediend bij de EKH ten behoeve van
de uitvoering van het marketingplan. Dit met als
doel de winkelkern van Oudenbosch te versterken en meer onder de aandacht te brengen bij
de inwoners van Halderberge. Er is een nieuwe
huisstijl ontwikkeld onder de noemer Winkelpunt Oudenbosch met de slogan: ‘Doe eens een
rondje Oudenbosch!’. Tevens zijn diverse consumenten (kerst-)acties opgezet. Cadeaubonnen
werden verloot en konden door de winnaars
verzilverd worden bij deelnemende winkeliers.
Tot slot is de winkelstraat aangekleed met
nieuwe kioskvlaggen. Met deze acties en inspanningen wordt de leefbaarheid in het centrum in
stand gehouden en zelfs versterkt. Ook heeft het
geleid tot een stijging van het aantal leden van
de ondernemersvereniging met meer dan 10%.

EKH maakt een krachtige samenwerking rondom de
nieuw te vestigen Vakopleiding Metaal mogelijk
‘Oudenbosch vijzelt de reputatie als onderwijsstadje weer op’ (BN de Stem, 04-02-2019).
Per 1 januari 2020 zal namelijk met de komst van de Vakopleiding Metaal een nieuwe techniekopleiding binnen de gemeentegrenzen gestalte krijgen. Dit is een gezamenlijk initiatief van de
Stichting Vakopleidingen Metaal West-Brabant (SVM) en het Markland College Oudenbosch. Ook
het ROC West-Brabant, de gezamenlijke werkgevers uit Zeeland en West-Brabant en de gemeente
zijn aangesloten. Wij spraken Arjan Timmermans – DGA van Timmermans Verspaningstechniek en
bestuurslid van SVM – over het initiatief en de rol van de EKH daarin.
Stichting Vakopleidingen Metaal West-Brabant in het kort
De Stichting Vakopleidingen Metaal West-Brabant is eind jaren negentig opgericht door het
bedrijfsleven met als doel kwalitatieve en praktijkgerichte opleidingen te geven. Het gat tussen
het aanbod van regulier onderwijs en de vraag naar vaardigheden en kennis van het bedrijfsleven
was te groot. Bij de Vakopleiding Metaal kunnen jonge mensen én werkgevers en werknemers
die zich verder willen ontwikkelen binnen de sectoren bij- en omscholingstrajecten volgen. De
opleiding is op dit moment gevestigd in Etten-Leur.
De zoektocht naar een nieuwe locatie eindigt in Oudenbosch
Begin 2018 werd duidelijk dat het pand dat nu wordt gehuurd door Stichting Vakopleidingen Metaal
West-Brabant verkocht gaat worden. Om diverse redenen kwam de stichting tot het besluit het
pand niet zelf te kopen. Dit was dus het moment om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie.
Aan de 120 lidbedrijven is gevraagd of zij een geschikte locatie voor de opleiding kenden. TechnoBrabant gaf direct aan over een passende locatie te beschikken, die gehuurd kon worden. Na een
bezoek aan het gebouw was het bestuur meteen enthousiast. Dit enthousiasme werd versterkt na
een gesprek met Michiel Maas, directeur van het Markland College Oudenbosch. De mogelijkheden voor samenwerking met als doel het techniek onderwijs op het Markland College Oudenbosch
te verbeteren, een lopende leerlijn van 12 -18+ (vmbo tot mbo BBL1-4) te creëren en leerlingen
eerder in aanraking te laten komen met het praktijkonderwijs kwamen meteen in beeld. Juist in
deze dynamische en sterk innoverende sector is dit zeer belangrijk om te komen tot een
toekomstbestendige bedrijfsvoering.
Door bijdrage EKH kan gebouwd worden aan een krachtige samenwerking
Om de kansen voor een duurzame samenwerking tussen de partners van het initiatief verder
te verkennen en te verzilveren was behoefte aan professionele begeleiding. Door de financiële
bijdrage van de EKH kon een partij aangetrokken worden met ervaring in het verbeteren van het
techniekonderwijs en het versterken van cross-overs. Wekelijks zitten de stakeholders samen met
deze partij bij elkaar om de ideeën uit te werken en de voortgang te bespreken. Op deze manier
kan een krachtige en unieke samenwerking tussen het bedrijfsleven en onderwijs bestendigd
worden.
Een enorme impuls voor het ondernemingsklimaat in Oudenbosch
De komst van Stichting Vakopleidingen Metaal West-Brabant zorgt voor een enorme impuls voor
het ondernemingsklimaat. Allereerst zorgt het ervoor dat mensen in de eigen gemeente een
goede opleiding in de sector kunnen volgen. Juist in deze krappe arbeidsmarkt én sterk
innoverende sector is dit een grote plus. Daarnaast dragen jonge mensen vaak sterk bij aan
vernieuwing en creativiteit. Tot slot wordt door het volgen van een opleiding in de gemeente de
binding van jonge mensen met Halderberge versterkt, waardoor de kans groter is dat ze in de
gemeente woonachtig of werkzaam blijven. Ze zijn de basis voor de gezinnen die voor de
verjonging in de gemeente zorgen.

InHalderberge
InHalderberge, een initiatief van de OKH, is
een zakelijk platform waarmee de consument
makkelijk de weg naar ondernemers in de
eigen gemeente kan vinden. Ook het netwerk
van ondernemers wordt vergroot, waardoor er
makkelijker business to business kan ontstaan. Tot slot behoort de onderlinge
uitwisseling van personeel of goederen tot
de mogelijkheden. Eind 2018 is de website
gelanceerd. Op dit moment zijn 128 bedrijven
actief in 15 sectoren opgenomen in het bestand.
Doelstelling is om eind 2019 minimaal 1.000
bedrijven in het bestand te hebben.
Agrarische belevingsroute
ZLTO Halderberge heeft in 2018 het initiatief
genomen om bijzondere fiets- en wandelroutes in de gemeente te realiseren. Dit wordt
gecombineerd met het geven van informatie
over de agrarische sector. Hiermee krijgt de
consument meer inzicht in de manier waarop
in de agrarische sector wordt gewerkt met
zorg voor dier, plant en milieu. Inmiddels
worden routes en locaties bepaald. Ook is de
samenwerking met het technasium opgezocht
met als doel de mogelijkheden te onderzoeken
om het verleden, heden en toekomst op een
innovatieve manier zichtbaar te maken en in
beeld te brengen. De verwachting is dat in het
tweede kwartaal van 2019 de eerste locaties
gerealiseerd zijn.
Tweejaarlijks startersevenement
Op 4 oktober 2018 is voor de tweede maal het
startersevent Halderberge georganiseerd.
Stichting Ondernemersgala Halderberge
heeft samen met de gemeente het initiatief
genomen om 2-jaarlijks te wisselen tussen
het ondernemersgala en het startersevent.
Dit gezien het grote aantal zzp-ers en kleinere
bedrijven in de gemeente. Het startersevent
is informeel en biedt door zijn laagdrempelige
karakter een prima mogelijkheid voor ondernemers om te netwerken. In 2018 heeft de
Hapfabriek uit Bosschenhoofd de Starterprijs
gewonnen.

Slotwoord
Middels het jaarverslag heeft u inzicht
verkregen in de activiteiten die in 2018
(gedeeltelijk) zijn gefinancierd door de EKH,
de voortgang die met deze activiteiten is
geboekt en resultaten die zijn behaald.
Partijen – die voorheen naast elkaar stonden –
staan nu als partners samen aan het roer
van economische investeringen, waarmee
de Halderbergse economie kan groeien en
bloeien.
Het jaar 2019 is het derde jaar waarin de
EKH actief is. Met spraakmakende projecten,
nieuwe samenwerkingsvormen en een
sterkere economische structuur wil de EKH
volop doorbouwen. Innovatie en cross-overs
staan meer centraal en kleine projecten
worden steeds meer opgeschaald. De kernen
gaan meer en meer samenwerken en de
projecten worden door stevig programmamanagement aangejaagd en ondersteund.
Deze economische stimuleringsprojecten
zorgen voor een sterke economie, die voor
meer banen en welvaart zorgt, maar ook voor
een betere beleving van de gemeente en een
verhoogde leefbaarheid in de kernen, het
buitengebied en op de bedrijventerreinen.
Daarnaast wordt, voortbordurend op dit jaarverslag, het huidig functioneren van de EKH
in het tweede kwartaal van 2019 geëvalueerd.
De bijdrage aan de doelstellingen, de zaken
die goed lopen en de punten die verbetering
vergen, komen daarbij aan bod. De EKH zet
daarbij in op een nieuwe periode van 4 jaar
(2020-2023) met nog meer ambitie.
Al met al is de EKH klaar voor de start van de
2e ronde en staat men op pole position voor
een economisch sterk Halderberge. Wij gaan
ervan uit dat de gemeenteraad zal besluiten
de EKH niet de finishvlag te laten zien, maar
opnieuw het groene licht te geven.
Namens het Dagelijks Bestuur EKH,
Voorzitter Henk Strootman

Factsheet
Economische Koepel Halderberge
2018
Vertegenwoordigd door
10 sectoren

Werkgelegenheid 2017-2018: +3%

Economische visie 2017-2020

Economische-Koepel-Halderberge

Goedgekeurde
aanvragen

16

Toeristenbelasting 2017-2018:
+5,5%

Contactgegevens

info@ekh-halderberge.nl
www.ekh-halderberge.nl

Vergaderingen
algemeen
bestuur per jaar

6

Waardering
vestigingsklimaat 2014-2018:

5,66 naar 6,25

8 programmaonderdelen
1. opstellen en uitvoeren meerjarig
investeringsplan toerisme & 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 gemeentebreed Ondernemersfonds
7. continu verbeteren ondernemersgerichte
dienstverlening
8. ontwikkelen en professionaliseren
horeca- en evenementenbeleid

Waardering ondernemingsklimaat 2014-2018:

5,86 naar 6,05

Economische Koepel Halderberge
Pa Conferentiecentrum Bovendonk
Hofstraat 8
4741 AK Hoeven

www.ekh-halderberge.nl

Bezoekersaantallen
2017-2018: +11,7%

toerisme, cultuur, detailhandel, horeca, agrarisch,
industrieel/logistiek, luchtvaart, onderwijs, gemeente en MKB

EconomischeKoepelHalderberge

Indienen van
aanvragen

Begroting
€ 240.000

Facebook
likes

46

