
FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER  Stichting Bedrijven Investeringen Zone (BIZ) Westvlietweg en   
Vereniging Bedrijven Belangen Westvlietweg 

Voorzitter gezocht die op persoonlijke, proactieve en verbindende wijze de vereniging en stichting versterkt en         
de gezette ambities nastreeft.  

Bedrijventerrein Westvlietweg telt onder meer drie deelgebieden: bedrijventerreinen Westvlietweg II, III en 
IV. Westvlietweg II is een klein bedrijventerrein met een vestiging van de NS (NedTrain) met ca. 260 werk-
nemers. Westvlietweg III is een functioneel werkterrein met lokaal georiënteerde bedrijven. De focus op de 
Westvlietweg IV ligt op de logistiek. Ook het gebied tussen deelgebieden II en IV maakt onderdeel uit van 
Bedrijventerrein Westvlietweg maar is niet specifiek benoemd in o.a. de bedrijfshuisvestingstrategie. Een groot         
deel van Westvlietweg III in het groene vlak vormt de Bedrijven Investeringen Zone Westvlietweg. 

 
Bedrijventerrein Westvlietweg met een oppervlakte van ca. 45 ha ligt in de Vlietzone en heeft een strategische        
ligging ten opzichte van het centrum en diverse uitvalswegen. In het gebied zijn ca. 335 bedrijven gevestigd met       
meer dan 2750 werknemers. Westvlietweg heeft een belangrijke functie voor de stadseconomie van Den Haag.         
Een brede diversiteit aan bedrijven is in het gebied gevestigd, o.a. ICT, techniek, logistiek, detailhandel, afval-
verwerking en sportactiviteiten. Om de belangen van de ondernemers op het bedrijventerrein te behartigen zijn 
Vereniging Bedrijvenbelang Westvlietweg en Bedrijven Investeringen Zone Westvlietweg opgericht. 

Over Vereniging Bedrijvenbelang Westvlietweg (BBW) en Bedrijven Investeringen Zone (BIZ) Westvlietweg 

Vereniging Bedrijvenbelang Westvlietweg (BBW): 
In 1999 is Bedrijvenbelang Westvlietweg opgericht door een aantal ondernemers om de belangen te behartigen       
voor de ondernemers op ons bedrijventerrein aan de Vliet. De doelstellingen zijn door de jaren heen hetzelfde 
gebleven maar de accenten verschillen. Met de Gemeente bespreken we regelmatig de knelpunten op het terrein.      
De zorg om een goede infrastructuur, beheer en onderhoud in openbaar gebied maar ook op het eigen terrein blijft  
een voortdurend punt van aandacht. Een goed functionerend bedrijventerrein levert een belangrijke bijdrage aan de 
werkgelegenheid in de regio. BBW richt zich op alle bedrijven die gevestigd zijn in het gebied tussen Westvlietweg, 
Winkelhaak, A4 en sportpark De Groene Zoom, activiteiten Bedrijvenbelang Westvlietweg: 

• Bevorderen veiligheid van het bedrijventerrein; 

• Toezicht houden; 

• Belangen behartigen namens de ondernemers richting de overheid en gemeente; 

• Bevorderen van het onderling zaken doen. 

 
Stichting Bedrijven Investeringen Zone (BIZ) Westvlietweg 
Gezamenlijk onze bedrijfsomgeving aantrekkelijker en economisch sterker maken om een toekomstbestendig  
onderscheidend bedrijventerrein te realiseren.  
 
VAN BEDRIJVENBELANGEN VERENIGING NAAR EEN BEDRIJVEN INVESTERINGEN ZONE:                                                     
Als bestuur van Vereniging Bedrijvenbelang Westvlietweg (BBW) hebben we, samen met een aantal enthousiaste 
collega-ondernemers, het initiatief genomen om de huidige vereniging te versterken om onze bedrijfsomgeving 
aantrekkelijker en economisch sterker maken. Echter, dit kan alleen als wij met zoveel mogelijk ondernemers samen-
werken en er een structureel budget beschikbaar is. Zodoende voerden we in 2018 een informele en in 2019 een 
officiële draagvlakmeting uit voor de oprichting van een bedrijveninvesteringszone op bedrijventerrein Westvlietweg, 
waarbij we worden gefaciliteerd door de gemeente Den Haag. Uit de officiële draagvlakmeting is gebleken dat er 
voldoende draagvlak was en hiermee is de BIZ met ingang van 1 januari 2020 in werking getreden. 



Met welke thema’s houdt het bestuur van Stichting BIZ Westvlietweg zich bezig?* 
1. Schoon, Heel & Veilig: aanstelling conciërge/kwartiermaker, gladheidsbestrijding, sneeuwruimen, 

verwijdering zwerfafval en maaien, cameratoezicht en onderhoud, parkeerproblematiek, informatie-
uitwisseling, melding openbare ruimte, werkgroep en schouw schoon, heel en veilig: structurele 
afstemming met de gemeente m.b.t. beheer en onderhoud o.a. op het gebied van graffiti- en 
posterbestrijding, extra afvalbakken, handhaving foutparkeren, illegale dumping vuil, zwerfafval en 
openbaar groen en structurele afstemming met de politie m.b.t. het verminderen van inbraken en 
verbetering van het veiligheidsgevoel. 

2. Uitstraling & Attractiviteit: onderhoud en onderzoek extra groenvoorziening, verbeteren bewegwijzering 
en bebording, onderzoek naar de inrichting van het terrein (uitstraling), van rommelig naar opgeruimd, 
leegstand. 

3. Marketing, Promotie & Evenementen: professionaliseren website en drukwerk voor activiteiten en 
nieuwsbrieven. 

4. Organisatie, Interne communicatie & Samenwerking: aanstelling secretariaat, (thema)bijeenkomsten, 
uitwisseling interactief nieuws en bedrijfsinformatie, belangenbehartiging richting alle stakeholders.  

5. Duurzaamheid, Bereikbaarheid & Overig: onderzoek en ondersteuning bij verduurzaming (afvalinzameling, 
energietransitie en distributie), verbeteren bereikbaarheid (OV). 

6. Visie-document VERNIEUWEN – INTENSIVEREN – UITBREIDEN – VERDUURZAMEN 
Op basis van het motto VERNIEUWEN-INTENSIVEREN-UITBREIDEN-VERDUURZAMEN dient BBW c.q. 
BIZ Westvlietweg een aantal zaken te laten onderzoeken of uit te werken zoals o.a.: extra ontsluitings-
wegen in het gebied naast de bestaande Westvlietweg, uitbreiding t.b.v. een volledig, inclusief, 
natuurlijk en onderscheidend toekomstbestendig bedrijventerrein, het verder brengen van de visie   
De Stadsmotor van Den Haag van een document naar werkelijke realisatie van VERNIEUWEN-
INTENSIVEREN-UITBREIDEN-VERDUURZAMEN en daarvoor ambtelijke en politieke lobby doen bij 
gemeentelijke en provinciale overheden.                                                                                                             
*) de uitvoering van de hierboven genoemde activiteiten is verdeeld over de bestuursleden. 

Vereniging Bedrijvenbelang Westvlietweg en Stichting BIZ Westvlietweg zijn in verband met het aftreden van de 
voorzitter op zoek naar een nieuw, inspirerend boegbeeld met een groot ondernemershart. Een voorzitter die op 
persoonlijke, proactieve en verbindende wijze de vereniging en stichting versterkt in haar rol en de gezette ambities 
nastreeft.  

Welke activiteiten dient de nieuwe voorzitter bij voorkeur te initiëren, delegeren en deels ook zelf uit te voeren? 
• voorzitten van bestuursvergaderingen, 6 vergaderingen per jaar; 

• voorzitten van thema-bijeenkomsten, algemene ledenvergadering en andere activiteiten van  
BBW en BIZ Westvlietweg; 

• deelnemen aan voorzittersoverleggen van Stichting Bedrijventerreinen Haaglanden (SBH); 

• overleg met omliggende ondernemersverenigingen, de gemeente, het onderwijs, provincie en  
de Metropoolregio Den Haag-Rotterdam. 

Indicatie van de tijdsbesteding voor deze functie: ca. 2 uur per week.  

Ben je geïnteresseerd in deze functie of wil je meer informatie over de inhoud van de activiteiten? Laat het weten,     
via info@westvlietweg.nl  

Uiteraard is de huidige voorzitter, Peter van Drunen, bereikbaar om een toelichting te geven en vragen te 
beantwoorden.  
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