Jaarverslag 2019

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 samenwerkingsverband 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 private en
publieke sector samen aan het roer voor de uitvoering.
De doelstellingen van de EKH zijn:
•
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.

‘In alle sectoren zien we
onderwijs en bedrijfsleven
naar elkaar toegroeien,
dit komt mede omdat
de EKH als katalysator
werkt en financiële steun
biedt buiten de normale
wegen. Dit bevordert
de creativiteit van het
samenwerkingsproces’
(Tim Berendsen, voorzitter
EKH).

Voor u ligt het jaarverslag 2019. Hierin worden de in
2019 aangenomen voorstellen en behaalde resultaten
benoemd.
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Onderwijs: 		
Horeca: 			
Gemeente: 		
Agrarisch: 		
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* Vanaf 1 januari 2020 neemt Tim
Berendsen het voorzitterschap over.

De EKH pakt door tot minimaal 2021
2019 stond in het teken van het verder uitrollen van de
samenwerking, het uitbouwen van bestaande en het opzetten
van nieuwe economische initiatieven in verschillende sectoren
en kernen. Ten opzichte van de eerdere jaren zien we een
professionaliseringsslag van de stichting en een toename van crosssectorale projecten: vertegenwoordigers van de sectoren kennen
elkaar en weten elkaar steeds beter te vinden. Daarnaast is in juni
2019 door de gemeenteraad besloten de Economische Koepel
Halderberge te verlengen voor de jaren 2020 en 2021. Dit biedt
een mooie basis om met elkaar te blijven jagen op vernieuwende en
integrale initiatieven.

‘De EKH heeft zich de
afgelopen jaren zonder meer

Jaarrekening
Begroting 2019			

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

€240.000

Overheveling naar 2020		

€124.942
€ 20.000
€ 39.422
€ 7.500
€ 14.238
€ 18.439
€26.500
€0
€5.640
€0

-/- €16.681

bewezen doordat duidelijk
nieuwe verbindingen en
samenwerkingen zijn ontstaan
die zonder EKH helemaal
niet of veel moeizamer tot
stand zouden zijn gekomen.
Het vehikel werkt, zeker voor
de evenementen. We hebben
er ook veel van geleerd. De
subsidie is overigens zeker
niet de drijfveer, maar kan
wel helpen. De specifiek
luchtvaartgerelateerde
innovatieve bedrijven die
binnen het luchtvaartcluster
actief zijn, zijn nog niet echt
aangesloten. Mooie uitdaging
voor de komende jaren, want
ook hier liggen kansen die
we als (EKH) graag willen
benutten’ (Frank van Ierssel,
Breda International Airport).

Aangenomen voorstellen
In 2019 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 2019 zijn goedgekeurd staan onderstaand
beschreven. Tevens wordt er kort stilgestaan bij
de resultaten.
Feestverlichting Dorpskernen
De EKH heeft een deel van de feestverlichting
bekostigd voor de dorpskernen in Hoeven,
Oudenbosch en Oud Gastel. De feestverlichting
versterkt de aantrekkelijkheid van de
centrumgebieden in de donkere maanden.

Groen ontmoet
De EKH heeft een financiële bijdrage gegeven
voor de realisatie van het 50-dingen boekje.
Hierin staan 50 opdrachten in de natuur in
en rond de eigen woon- en leefomgeving
die kinderen kunnen uitvoeren voor hun
12e levensjaar. Bij de opdrachten is waar
mogelijk verbinding gezocht met lokale
ondernemers. In totaal zijn in Halderberge
1.500 boekjes verspreid op basisscholen. Ook
de komende twee jaar zijn de boekjes nog voor
leerlingen beschikbaar. Daarnaast beschikt
VisitHalderberge over 100 boekjes; dit ook om
Halderberge ook voor bezoekende gezinnen een
andere inkijk te geven.

Tour de Boer
Tour de Boer is een 5-jaarlijkse fietstocht langs
agrarische bedrijven. Dit met als doel inwoners
en bezoekers van Halderberge beter kennis te
laten maken met de agrarische sector. Anders
dan voorgaande jaren wordt bij de editie van
2020 de samenwerking met de cultuursector
gezocht om de beleving op de bedrijven die
aangedaan worden te versterken. Dit biedt ook
de kans om mensen die in eerste instantie niet
per se geïnteresseerd zijn in de Tour de Boer
fietstocht te verleiden om toch mee te doen.

Business Awards 2019
Op 2 november 2019 vonden de Business
Awards 2019 plaats. Met dit evenement is op
zoek gegaan naar de beste ondernemer van de
gemeente Halderberge in twee categorieën:
business to business en business to consumer.
De genomineerde ondernemers en natuurlijk
de winnaars zijn in het zonnetje gezet en het
evenement werd op zeer ludieke wijze voorgezeten
door het duo Rob en Emiel. Het evenement is
georganiseerd door lokale ondernemers.

Citydressing
In 2019 hebben de ondernemersverenigingen van
Hoeven, Oud Gastel en centrum Oudenbosch de
handen ineen geslagen om tot een gezamenlijk
initiatief voor citydressing te komen. Hierbij is
gekozen voor banners met een uniform ontwerp
(incl. het logo van VisitHalderberge), waarbij
middels foto’s en slogans de ruimte geboden wordt
om de karakteristieken van de specifieke kern te
benadrukken. Doel van het initiatief is om kleur
en beleving toe te voegen aan de winkelstraten
en de herkenbaarheid van het kernwinkelgebied
te vergroten. De banners worden naast Hoeven,
Oud Gastel en Oudenbosch ook in Stampersgat en
Bosschenhoofd opgehangen. In het eerste kwartaal
van 2020 wordt het ontwerp verder uitgewerkt,
waarna de banners zo snel mogelijk worden
opgehangen. Daarbij is de planning wel afhankelijk
van de herinrichting die in het centrum van Hoeven
en Oud Gastel zal plaatsvinden.
Bernardusdagen 2019
In 2019 hebben de Bernardusdagen een bijdrage
van de EKH ontvangen. Tijdens deze dagen zijn
er in de dorpen Hoeven, Oud Gastel, Oudenbosch
en Wouw exposities over de band tussen de
Bernardusabdij en de dorpen. Dit jaar waren de
Bernardusdagen tevens een Open Monumenten
Special. Dit zorgde ervoor dat het evenement
veel landelijke publiciteit kreeg. Bezoekers uit
het hele land en van over de grens hebben de
Bernardusdagen bezocht.

Uitgelichte voorstellen
Sterk horeca onderwijs Halderberge
Conferentiecentrum
Bovendonk
en
Marklandcollege gaan aan de slag om een
praktijkgerichte horeca-opleiding op te richten.
Het doel is om een praktijkgerelateerde en actuele
vmbo-opleiding te realiseren die leerlingen
optimaal voorbereid op een mbo-vervolgopleiding
in de horeca- en recreatiebranche. Het merendeel
van de horecabedrijven in de gemeente
ondersteunen dit initiatief. Zij zien dit als kans
om pro-actief en gezamenlijk te werken om het
arbeidstekort in de horeca aan te pakken en
innovatie en kwaliteit van onderop te stimuleren.
Spottersplek Breda International Airport
Het
ontwerp
van
een
laagdrempelige
vliegtuigspottersplaats is in 2019 gestart, waar
het totaalverhaal van het vliegveld wordt verteld:
van geschiedenis, heden en toekomst. Deze
spottersplek gaat tevens als startpunt dienen
voor (betaalde) rondleidingen op het vliegveld.
Met deze rondleidingen wordt in het begin van
het toeristisch seizoen 2020 gestart. Dit project
vormt zo een mooie verbinding tussen de
luchtvaartsector en de toeristische en recreatieve
sector.

Kunst- en atelierroute
Met financiële ondersteuning van de EKH is op
14 en 15 september 2019 de eerste kunst- en
atelierroute in Halderberge georganiseerd. Meer
dan 40 lokale en regionale kunstenaars hebben
op meer dan 20 locaties hun werk tentoongesteld.
Met 3.750 bezoekers op de verschillende locaties
was dit een doorslaand succes.
“Wow, wat een mooie inspirerende tentoonstelling.
Zo gaaf om te zien wat ouderen, kinderen en
kunstenaars kunnen maken. Het combineren van
denken, praten en doen over dingen die men bezig
houdt inspireert en verbindt” (bezoeker kunst- en
atelierroute).

Welkomstborden bedrijventerreinen
De EKH draagt financieel bij aan de realisatie van
uniforme, hoogwaardige welkomstborden op
de lokale bedrijventerreinen. Dit met als doel de
herkenbaarheid en beeldkwaliteit van (de entrees
van) de bedrijventerreinen te versterken. Het
daadwerkelijk plaatsen van de welkomstportalen
vindt in het tweede kwartaal van 2020 plaats.

Klasseboeren
Vanuit
een
samenwerking
van
ZLTO,
agrarische bedrijven en onderwijs wordt een
onderwijsprogramma opgezet, waarbij educatieve
lessen op de boerderij aangeboden worden.
Kinderen kunnen tijdens deze lessen beleven,
leren en ontdekken. 2019 stond in het teken van
de voorbereiding. In 2020 wordt met lessen op zes
Halderbergse agrarische bedrijven gestart.

70 jaar Seppe
2019 was het jaar dat vliegveld Breda
International Airport (voorheen Seppe) 70
jaar bestond. Om dit jubileum te vieren en het
vliegveld extra onder de aandacht te brengen
zijn er verschillende activiteiten georganiseerd.
Denk hierbij aan: Midsummer run (30 augustus),
Rotary Halderberge (31 augustus), Open dag (1
september), Springbreak Seppe (30 mei-1 juni),
Summerboogie (15-18 augustus) en Meet the
Tandem. Tevens is er een expositie georganiseerd.
De EKH heeft daarbij onder andere bijgedragen
aan de aanschaf van ondersteunende materialen
met als doel de exposities te professionaliseren.
In totaal hebben de evenementen voor meer dan
8.000 (extra) bezoekers gezorgd.

Aangenomen voorstellen
Versterken promotie en marketing
toeristisch product Halderberge
Visit Halderberge voert een collectief en
branchebreed marketingprogramma uit voor de
Halderbergse vrijetijdseconomie met als doel
meer bezoekers naar Halderberge te trekken die
meer besteden en langer verblijven. In 2019 zijn
daarvoor diverse activiteiten opgezet. Zo zijn er
in Oudenbosch informatieborden geplaatst met
daarop de locaties van en meer informatie over
de belangrijkste bezienswaardigheden. Ook
worden er sinds dit jaar inloop rondleidingen
in de Basiliek verzorgd en is de promotie van de
Basiliek verder versterkt. Dit heeft onder andere
geleid tot een toename van 12% van betaalde
bezoekers. Daarnaast zijn er sinds augustus
2019 circa 36 stadswandelingen georganiseerd
geleid door vrijwilligers. Tot slot is sterk ingezet
op het inrichten van een samenwerking met
VisitBrabant; eind 2019 is dit officieel gemaakt.

Opzetten regionaal kennis- en leercentrum
Vakmetaal
Stichting Vakopleidingen Metaal West-Brabant
zal zich vestigen in Halderberge. In 2018 is
gestart met de realisatie van een doorlopende
leerlijn samen met het Markland en ROC.
Hieraan heeft de EKH een financiële bijdrage
geleverd. Eind 2019 is een aanvullende aanvraag
goedgekeurd om het SVM meer te verbinden
met het lokale en regionale bedrijfsleven.
Concreet betekent dit dat er een innovatief
centrum wordt gerealiseerd waar met de
nieuwste technologieën kan worden gewerkt.
Ook kunnen ondernemers hier advies krijgen
over kapitaalintensieve investeringen en de
ontwikkeling van zittend personeel in relatie
tot de beoogde bedrijfsstrategie. Tot slot zal er
een eigentijds en passend bijscholingsaanbod
voor leden- en niet leden van de SVM worden
ontwikkeld. December 2019 is bekend
geworden dat SVM €150.000,- van het Ministerie
van Economische Zaken heeft ontvangen om
deze ambitie te realiseren. Dit mede door de
betrokkenheid van en financiering door de EKH.

Onderzoek vergroenen aanloopstraten
Oudenbosch
Met financiering van de EKH kan in de eerste helft
2020, samen met ondernemers en inwoners, een
plan opgesteld worden om de aanloopstraten
in Oudenbosch te vergroenen. Dit met als doel
de verbinding tussen de toeristische trekkers
en het winkelgebied te versterken en daar mee
meer bezoekers verleiden om het centrum te
verkennen en (meer) te besteden. Tevens draagt
het vergroenen van de aanloopstraten bij aan
tegengaan van hittestress en wateroverlast.

Kioskvlaggen Oud Gastel
In het centrum van Oud Gastel hangen
vlaggenmasten welke tot op heden alleen gebruikt
werden tijdens carnaval. Om het centrum meer
kleur te geven tijdens evenementen zijn door de
Gastelse Ondernemersvereniging (GOV) oranje
kioskvlaggen aangeschaft die ingezet kunnen
worden tijdens EK- en WK-voetbal (dames en
heren), Olympische Spelen en Koningsdag. Deze
kunnen ter aanvulling op de banners (zie initiatief
citydressing) gebruikt worden.

Slotwoord
Met het jaarverslag heeft u inzicht gekregen in
de activiteiten die in 2019 (gedeeltelijk) zijn
gefinancierd door de EKH, de voortgang die
met deze activiteiten is geboekt en resultaten
die zijn behaald. Wij kijken met een trots gevoel
terug. Het is mooi om te zien dat partners van
verschillende sectoren en kernen écht samen
aan het roer staan van verschillende initiatieven.
Erg blij zijn wij dan ook met het feit dat de raad
in april 2019 heeft besloten de EKH te verlengen
voor twee jaar.

2020 is het jaar waarin we vanzelfsprekend
verder werken aan initiatieven om de
Halderbergse economie verder te laten groeien
en bloeien. Het is ook een jaar waarin we afscheid
nemen van onze voorzitter Henk Strootman. Een
man van grote verdienste, die vanaf de start van
de EKH een belangrijke rol heeft gespeeld in het
verwezenlijken van deze unieke samenwerking.
In Tim Berendsen hebben we een capabele
nieuwe vervanger gevonden. Tot slot zal 2020
in het teken staan van het verbeteren van de
communicatie over de EKH. De website wordt
verbeterd en er zal een promotiecampagne
worden opgezet. Hiermee hopen we het bereik
en de bekendheid van de EKH onder de lokale
ondernemers verder te vergroten.
Namens het Dagelijks Bestuur EKH
Voorzitter Tim Berendsen

Factsheet
Economische Koepel Halderberge 2019
Vertegenwoordigd door
10 sectoren
Toerisme
Cultuur
Detailhandel
Horeca
Agrarisch,
industrieel/logistiek
Luchtvaart
Onderwijs,
Gemeente
MKB

Vergaderingen
algemeen
bestuur per jaar

6

Begroting
€ 240.000

EconomischeKoepelHalderberge
Economische-Koepel-Halderberge

Indienen van
aanvragen
www.ekh-halderberge.nl

Contactgegevens
Economische Koepel
Halderberge
Post adres:
Conferentiecentrum Bovendonk
Hofstraat 8
4741 AK Hoeven
info@ekh-halderberge.nl
www.ekh-halderberge.nl

8 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 gemeentebreed
Ondernemersfonds
7. Continu verbeteren
ondernemersgerichte dienstverlening
8. Ontwikkelen en professionaliseren
horeca- en evenementenbeleid

