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1. INLEIDING
Eindhoven centrum

Eindhoven heeft een goed functionerend centrum. Zo werd deze in 2011 nog tot ‘Beste Binnenstad’ verkozen. Het 
centrum heeft een nadrukkelijke aantrekkingskracht op flagshipstores en grootschalige formules, die goed aarden 
binnen de infrastructuur van de stad. Deze worden aangevuld met interessante zwerfmilieus met een mix van horeca, 
detailhandel en (zakelijke) dienstverlening. Investeringen gebaseerd op co-financiering vanuit het ondernemersfonds 
richten zich op het verstevigen van de positie als winkelstad in brede zin. Waardoor het vestigingsklimaat c.q. de 
concurrentiepositie ten opzichte van andere steden wordt versterkt. Bijvoorbeeld door fysieke en aantrekkelijke 
looproutes te creëren die consumenten verleiden om delen van het centrum te verbinden. 
De ‘position paper voor de binnenstad van Eindhoven’ onderschrijft dit perspectief en de kansen om meer balans 
te vinden tussen beleving, ruimte en aanbod. Samen investeren in het onderscheidend vermogen van het centrum 
van Eindhoven is een voorwaarde voor het verzilveren van deze kansen. Altijd met een direct of indirect economisch 
perspectief.

Stichting Ondernemersfonds Eindhoven Centrum (SOEC)

De SOEC is in 2011 opgericht om het centrum van Eindhoven op een doordachte, creatieve en realistische manier 
levendiger te maken. De SOEC is een stimuleringsfonds voor investeringen die passen binnen dit karakter. Als gunstig 
neveneffect is de free-ridersproblematiek aangepakt. 
Het fonds wordt op eigen initiatief gevoed met door de ondernemers betaalde reclamebelasting. 

Doelstelling van de SOEC is het verbeteren van het economisch functioneren van het centrum door het trekken 
van meer bezoekers naar het centrum, die langer verblijven, meer besteden en zo meer omzet genereren voor 
de ondernemers. Alle projecten die door de SOEC worden ondersteund dragen bij aan dit resultaat, waarbij ook 
wordt gekeken naar de manier waarop het project bijdraagt aan het zichtbaar maken van de kernkwaliteiten van 
het centrum, bijvoorbeeld door bezoekers te verrassen en/of looproutes te creëren. Voorts dienen zo veel mogelijk 
participerende partijen in het SOEC- gebied op enigerlei wijze te profiteren van de deelprojecten, waarbij wordt 
geïnvesteerd in het creëren van synergie tussen de diverse doelgroepen. 

De kosten verbonden aan de heffing van deze belasting zijn hoog en de inkomsten lopen terug door onder andere 
leegstand, samenvoeging van panden, etc. Ondernemers zonder openbare aankondiging zichtbaar vanaf de openbare 
weg of vastgoedeigenaren betalen niet mee aan de investeringen voor het hele centrum. De uitvoeringsovereenkomst 
gesloten tussen SOEC en de gemeente liep tot en met 2014 en is met één jaar verlengd. Sinds 1 januari 2015 is 
een wet in Nederland van kracht die een nieuwe manier van samenwerken voor binnensteden en winkelgebieden 
mogelijk maakt: de BedrijvenInvesteringsZone (BIZ)! 
Daarom hebben het bestuur van SOEC en gemeente Eindhoven besloten om de haalbaarheid van een BIZ voor 
Eindhoven Centrum te onderzoeken. 

In 2015 wordt gewerkt aan de omvorming naar een BIZ. De definitieve BIZ-wet is per 1 januari 2015 van kracht en 
daarmee het wettelijk middel om een dergelijk fonds te voeden om gezamenlijke activiteiten uit te (laten) voeren. 
Deze activiteiten komen bovenop de gemeentelijke inspanningen.



Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

Sinds de economische crisis die in 2007 is begonnen en waar we nog steeds mee te maken hebben, is er hard 
nagedacht over de beste manier om ondernemers zo goed mogelijk door deze lastige tijd heen te helpen. Zodoende 
is de experimentenwet BIZ in het leven geroepen, die tussen 2009 en 2012 heeft geresulteerd in de oprichting 
van 113 BIZzen in Nederland. BIZ staat voor: Bedrijven Investeringszone. De BIZ is bedoeld om als collectief de 
concurrentiekracht van een winkelgebied te versterken, de kwaliteit van de bedrijfsomgeving te verbeteren en de 
omzet te verhogen. 

De nieuwe wet op de Bedrijven Investeringszone is vanaf 1 januari 2015 van kracht.Een BIZ is een afgebakend gebied 
waar ondernemers samen investeren in het aantrekkelijker, bekender en veiliger maken van hun winkelgebied of 
bedrijventerrein. Met als doel het verbeteren van de concurrentiepositie en het verhogen van de omzet en waarde 
van het vastgoed. Dit doen ze aan de hand van een gezamenlijk opgesteld activiteitenplan waarvoor een groot 
draagvlak is. De activiteiten van een BIZ moeten bijdragen aan de economische ontwikkeling en zijn aanvullend op 
die van de gemeente in het gebied. Ondernemers en/of eigenaren die samen een BIZ oprichten, kunnen eenvoudig 
zelf de financiering van hun activiteiten regelen. In praktijk betekent dit dat de gemeente jaarlijks de BIZ-bijdrage 
heft en dat de ondernemers en/of eigenaren (het BIZ-bestuur) met de opbrengst ervan het activiteitenplan 
uitvoeren. Voorbeelden van activiteiten die ondernemers in een BIZ samen kunnen oppakken, zijn het verbeteren 
van de gebiedsmarketing, evenementen, aantrekkelijkheid van de verlichting, kwaliteit van het vestigingsklimaat, 
voorzieningen in het gebied, etc.

De gemeente Eindhoven en het bestuur van de SOEC onderzoeken op initiatief van de achterban uit of een BIZ voor 
gezamenlijk ondernemers èn vastgoedeigenaren haalbaar is. 

Voordelen BIZ ten opzichte van huidige situatie

Structurele borging van inkomsten voor de komende vijf jaar.
In tegenstelling tot de bestaande methodiek (reclamebelasting) zijn de precieze inkomsten vooraf duidelijk en 
niet onderhevig aan fluctuaties door leegstand, weghalen reclame, etc. Hiermee worden tevens de teruglopende 
inkomsten tegen gegaan. 

Eerlijkere verdeling van bijdragen en uitgaven: één gezamenlijke BIZ voor gebruikers en eigenaren.
Op dit moment betalen alleen ondernemers met een reclame uiting zichtbaar vanaf de openbare weg mee aan het 
stimuleringsfonds. Ondernemers zonder een dergelijke uiting en
vastgoedeigenaren die tevens profiteren van de investeringen betalen binnen de BIZ ook mee. In plaats van een 
bijdrage op basis van de grootte van een openbare aankondiging wordt de bijdrage in een BIZ gerelateerd aan de 
WOZ-waarde van het object (niet-woning). De gebruiker c.q. ondernemer wordt hiervoor aangeslagen (50%) en de 
eigenaar (50%). 

Lagere kosten
De kosten om tot inning te komen, die voor rekening komen van het ondernemersfonds, zijn lager. Het meten van de 
individuele reclame-objecten is bijvoorbeeld niet meer nodig. 

Vernieuwing plan van aanpak
De ambities van de SOEC zijn nog altijd actueel. Binnen de omvorming naar een BIZ
is het moment rijp om deze te voorzien van nieuwe ideeën, oplossingen en plannen. Deze worden actief opgehaald 
bij de ondernemers en eigenaren in het centrum
van Eindhoven rondom de thema’s: evenementen, licht, communicatie, looproutes en verblijfs-/ vestigingsklimaat. 
Het bestuur van de nieuwe BIZ stichting is een afspiegeling van de bijdrageplichtigen.



Stap 1. Plan 
De BIZ start vanuit ondernemers en eigenaren. Zij bepalen of zij in hun gebied activiteiten willen uitvoeren om de 
aantrekkelijkheid en veiligheid van dat gebied te verbeteren. De initiatiefnemers bespreken hun plannen met overige betrokkenen 
in het gebied en de gemeente, zie stap 2. 

Stap 2. Overleg met gemeente 
Zodra initiatiefnemers een goed beeld hebben van wat ze willen, gaan zij in overleg met de gemeente. 

Stap 3. Oprichten vereniging of stichting 
Als duidelijk is dat er een breed draagvlak is voor hun plan en de gemeente bereidheid heeft getoond hieraan mee te werken, 
richten de ondernemers en eigenaren een BIZ-stichting of een BIZ-vereniging op. 

Stap 4. Overeenkomst / aanvraag subsidie 
De gemeente gaat belasting heffen bij alle ondernemers en eigenaren in een vooraf afgebakend gebied. Voordat de verordening 
kan worden vastgesteld moet een uitvoeringsovereenkomst worden getekend tussen de vereniging/stichting en de gemeente. 
Deze overeenkomst bepaalt in ieder geval dat de vereniging of stichting de activiteiten zal uitvoeren en kan ook benut worden 
voor het regelen van andere aspecten. Zo wordt ook voorkomen dat de verordening straks een vereniging of stichting aanwijst die 
dat toch niet blijkt te willen. 

Stap 5. Verordening / beslissing subsidie 
De gemeenteraad stelt een verordening vast waarin samen met de uitvoeringsovereenkomst de afspraken van het overleg met 
de initiatiefnemers tot uiting komen. De verordening bepaalt tenminste het beoogde gebied, de bijdrageplichtigen, het tarief, de 
activiteiten, de vereniging/stichting die de activiteiten uitvoert en daarvoor de opbrengst van de geheven gelden ontvangt. 

Stap 6. Formele draagvlakmeting 
Draagvlak is cruciaal in een BIZ. Alleen als een meerderheid van alle ondernemers en eigenaren ‘ja’ zegt tegen de BIZ is succes 
mogelijk en kunnen we gebruik maken van de voordelen. Een meerderheid betekent:

Voorwaarde 1: ten minste 50% stemmers waarvan minimaal 67% voorstemmers. De opgetelde WOZ-waarden van het totaal 
aantal voorstemmers moet hoger zijn dan de WOZ-waarden van de tegenstemmers.
Voorwaarde 2: ten minste 50% van de eigenaren én ten minste 50% van de gebruikers brengen hun stem uit. Van de 50% 
stemmende eigenaren moet minimaal 50% vóór de invoering van de BIZ stemmen. Dit geldt ook voor het aantal gebruikers. 

Voorbeeld: Een totaal van 2000 bijdrageplichtigen is evenredig verdeeld in 1000 eigenaren en 1000 gebruikers. Eerste 
voorwaarde is dat van het totaal (2000) ten minste 1000 bijdrageplichtigen hun stem moet uitbrengen. Hiervan moet 
minimaal tweederde (668) vóór invoering van de BIZ stemmen. Hierbij geldt ook dat de totale som van de WOZ waarde van de 
voorstemmers hoger moet zijn dan die van de tegenstemmers.
Tweede voorwaarde: van de 1000 eigenaren moet minimaal de helft (500) hun stem uitbrengen. Minimaal 250 van de 
stemmende eigenaren moet vóór de invoering van de BIZ stemmen. Dit zelfde geldt voor het aantal gebruikers. Zo hebben 
gebruikers en eigenaren een even grote invloed op de invoering van de BIZ. 

Stap 7. Heffing en subsidie 
Indien er sprake is van voldoende draagvlak treedt de verordening in werking. 
De bijdrage wordt geheven onder de ondernemers en eigenaren en wordt als subsidie beschikbaar gesteld aan de daarvoor 
opgerichte vereniging/stichting.

Stap 8. Uitvoeren plan 
De vereniging/stichting heeft (een voorschot op) de subsidie ontvangen en kan nu aan de slag met de uitvoering van de plannen 
van de ondernemers. 

Of de BIZ doorgang kan vinden is afhankelijk van: 
• De looptijd van de BIZ.. De maximale looptijd van een BIZ is 5 jaar (tenzij deze voor einde van de looptijd wordt 

verlengd). 
• Het wel of niet wegvallen van het draagvlak gaandeweg het traject. Ondernemers èn eigenaren kunnen tussentijds 

verzoeken om een hernieuwde draagvlakmeting met als doel om de BIZ weer op te heffen, echter niet binnen één jaar 
na het inwerking treden van de BIZ of een eerdere meting.

STAPPENPLAN BIZ



Gebiedsafbakening
BIZ Eindhoven Centrum



PLAN VAN AANPAK
Gebiedsafbakening

Het gebied van de SOEC BIZ omvat het gebied binnen de rode lijn.
Zie bijlage 1 voor een totaaloverzicht van de straatnamen.

Bijdrageplichtigen

Bijdrageplichtig zijn alle huurders/gebruikers en eigenaren van een onroerende zaak gekarakteriseerd als niet-woning 
waarin commerciële activiteiten plaatsvinden, vallend binnen de gebiedsafbakening. In het geval dat een object geen 
gebruiker kent, komt de BIZ-bijdrage van het gebruikersdeel voor rekening van de eigenaar. In overeenstemming met 
het bestaande uitgangspunt worden partijen zonder een economisch belang of zonder publiekstrekkende functie 
uitgezonderd.

Doelstellingen, activiteiten en afspraken

De doelstellingen voor de BIZ Eindhoven Centrum zijn te allen tijde aanvullend aan de activiteiten die de gemeente 
al uitvoert binnen het BIZ gebied. Dit wil zeggen, dat de BIZ activiteiten nooit de activiteiten van de gemeente 
vervangen. 

Missie
Het is de missie van de SOEC om het economisch functioneren van het centrum van Eindhoven in brede zin te 
verbeteren.

Visie
Om de missie te verwezenlijken wil de SOEC projecten uitvoeren en activiteiten ondersteunen die voor het centrum 
van Eindhoven: 

• Meer bezoekers genereren;
• Voor een langere verblijfsduur zorgen;
• Grotere tevredenheid van bezoekers realiseren;
• Meer herhalingsbezoek realiseren;
• Leiden tot hogere bestedingen;
• Tot een hogere economische groei leiden ten opzichte van vergelijkbare steden.



Doelstellingen
Als fundament onder de doelstellingen ligt het hoge kwaliteitsniveau waaraan projecten die worden ondersteund 
door de BIZ moet voldoen. De projecten moeten verrassen, de kernkwaliteiten van het centrum en de stad zichtbaar 
maken en profijt geven voor alle bijdrageplichtigen in het BIZ-gebied. Centrale thema’s zijn: licht, evenementen, 
promotie en marketing, looproutes en verblijfs-/vestigingsklimaat. 

• Professionele marketing en promotie om het centrum verder te profileren/branden en middels het 
onderscheidend vermogen (Technologie, Kennis en Design) de concurrentiepositie te versterken.

• Het realiseren van een representatief, kwalitatief en veilig gebied met een aangenaam verblijfs- en 
vestigingsklimaat voor vastgoedeigenaren, ondernemers, marktpartijen, consumenten en bewoners.

• Het verbeteren van de uitstraling, bereikbaarheid, infrastructuur en inrichting van de openbare ruimte met 
mogelijke aanvullingen op gemeentelijke interventies. Welke gericht zijn op de balans tussen beleving, 
ruimte en aanbod.

• Het versterken van de synergie tussen ondernemers onderling (detailhandel, horeca en dienstensector) en 
tussen ondernemers en vastgoedeigenaren.

• Het vergroten van het aantal combinatiebezoeken door het uitdragen en versterken van de mix van functies 
in het centrum richting (potentiële) bezoekers

Organisatiestructuur en werkwijze

Rechtsvorm: 
Stichting.

Naam:
Stichting Bedrijven Investeringszone Eindhoven centrum

Termijn: 
De BIZ wordt opgericht voor de termijn van 5 jaar (de maximale termijn). Na deze periode kan de BIZ worden 
voortgezet, wederom voor een periode van maximaal 5 jaar. 

Bestuur: 
Het oprichtingsbestuur van de BIZ Eindhoven Centrum gevormd door: 

• Jan Carel Schut (voorzitter)
• Astrid Mertens (secretaris, vice-voorzitter)
• Bart Meijer (penningmeester)

Het bestuur heeft als taak een BIZ-plan inclusief meerjarenbegroting op te stellen voor de periode van de BIZ (2016 
t/m 2029) en voor te leggen aan de bijdrageplichtigen binnen het BIZ-gebied. Op basis van de begroting in dit plan 
worden jaarplannen opgesteld en uitgevoerd. Aangezien voortbestaan van het huidige bestuur in de komende 5 
jaar niet zeker te stellen is, hebben we een post in de begroting opgenomen die mogelijke kosten voor een betaald 
bestuur mogelijk maakt.



Beschrijving activiteiten

Licht

Licht wordt als element benut om een pand, straat of gebied aantrekkelijker en/of veiliger te maken. De waarden van 
de stad (Technologie, Design en Kennis) moeten nadrukkelijk en herkenbaar in het centrum zichtbaar zijn. Duurzaam, 
functioneel, innovatief en aansprekend zijn termen die meegenomen moeten worden in de implementatie. De 
elementen zijn

Looproutes 

De verschillende delen van het centrum worden middels fysieke en mogelijk thematische ingrepen met elkaar 
verbonden. Meer bezoekers van het centrum moeten worden verleid om het gehele centrum te bezoeken. De 
verbindingen moeten een duurzaam karakter kennen.

 
Verblijfs-/vestigingsklimaat

Het centrum van Eindhoven heeft een nadrukkelijke aantrekkingskracht op flagshipstores en grootschalige formules, 
welke worden aangevuld met interessante zwerfmilieus met een mix van horeca, diensten en retail. Investeringen in 
het verblijfs-/vestigingsklimaat richten zich op het versterken van de concurrentiepositie als winkelstad ten opzichte 
van andere steden. Zo is de vergroening van het centrum een speerpunt. Door toepassingen van groen in het centrum 
die passen bij de mentaliteit van Eindhoven wordt het (nog) aangenamer vertoeven voor consumenten en wordt de 
waardering van objecten hoger. Voorts worden bovenop de gemeentelijke inspanningen projecten ondersteund die 
de openbare ruimte inzetten om bezoekers te trekken of langer doen laten verblijven in het centrum (bijvoorbeeld 
door digitale informatieborden). Binnen dit kader wordt ook de bewegwijzering en vindbaarheid/bereikbaarheid van 
het centrum meegenomen.

Promotie en marketing

De eenduidige uitstraling naar (potentiele) bezoekers middels de campagne This is Eindhoven wordt ingezet om de 
bekendheid en diversiteit van het centrum te vergroten. De campagne bestaat uit online en offline toepassingen.

Om de campagne nog gerichter in te zetten wordt voor het centrum meer kennis over bezoekers vergaard middels 
onderzoek (passanten, profielen, routing).

Evenementen

Door het leveren van een geldelijke bijdrage (op basis van cofinanciering) aan organisatoren van onderscheidende 
evenementen, wordt ingezet op een spraakmakend evenementenaanbod gedurende het gehele jaar. Gericht op 
bestaande en potentiele bezoekers en consumenten. Door onder bepaalde voorwaarden een bijdrage te leveren 
staat de toegevoegde waarde voor het centrum altijd centraal. Voorbeelden: GLOW, Dutch Design Week en Fashion 
Weekend.



Bijdragen 

De huidige bijdragen zijn gebaseerd op de grootte van de reclame-objecten en bedragen 550, 950 en 1.150 euro. 
Binnen de BIZ wordt de bijdrage gebaseerd op de WOZ-waarde van het object (zijnde niet-woning). Om aan de wens 
te voldoen om de bijdragen eerlijker te verdelen tussen objecten met een lage en hoge WOZ-waarde zijn de bijdragen 
gespreid en zijn categoriën toegevoegd. De bruto te verwachten opbrengst bedraagt 744.000 euro. Hiermee werkt 
de SOEC aan het realiseren van de geplande activiteiten die samen met de ondernemers en eigenaren worden 
vastgesteld. 

Begroting

Uitgaven 
• De uitgaven hebben betrekking op de in dit BIZ-plan genoemde activiteiten en interne en externe 

administratieve kosten, bestuurskosten en andere onkosten. 
• Het tempo van de uitgaven is voor de activiteiten zo gespreid over het jaar dat de uitgaven de inkomsten per 

jaar niet overtreffen en op het eind van de periode op een saldo van nul eindigen. 
• Door de bundeling van activiteiten in thema’s en deze als totaal te begroten, ontstaat er flexibiliteit binnen 

de thema’s. Er kan zodoende gevarieerd worden in de activiteiten zonder hier telkens de begroting voor 
te hoeven bijstellen. Bovendien kan het bestuur tijdens de ledenvergadering jaarlijks wijzigingen op de 
begroting voorleggen voor instemming. Omdat het BIZ-plan een periode van 5 jaar beschrijft, kunnen zich 
altijd situaties voordoen waardoor het verstandig is af te wijken van de begroting. In dat geval wordt tijdens 
de algemene ledenvergadering een besluit genomen en wordt de gemeente direct op de hoogte gesteld van 
het genomen besluit. Daarbij is de voorwaarde dat die wijzigingen passen binnen de randvoorwaarden van 
de wet BIZ en het gemeentelijke beleid en dat er binnen de begroting financiering voor beschikbaar is. 

Overschotten 
• Indien aan het einde van een subsidieperiode een deel van de op die periode betrekking hebbende BIZ-

subsidie niet is besteed, kan na instemming van de gemeente dat deel worden verschoven naar de volgende 
periode. Als er geen tweede BIZ-periode komt, zal de stichting het niet bestede bedrag, na aftrek van alle 
door de gemeente goedgekeurde kosten, naar rato terugbetalen aan de bijdrage plichtige die voor de laatste 
subsidieperiode de BIZ-bijdrage hebben betaald. 

Bijlage

• Lijst bijdrage-plichtigen
• Uitvoeringsovereenkomst
• Verordening
• Statuten



 ◻ 18 Septemberplein
 ◻ Augustijnendreef
 ◻ Begijnenhof
 ◻ Bergstraat
 ◻ Bilderdijklaan
 ◻ Bleekweg
 ◻ Boschdijktunnel
 ◻ Catharinaplein
 ◻ Clausplein
 ◻ De Regent
 ◻ De Stadspoort
 ◻ Deken van Somerenstraat
 ◻ Demer
 ◻ Dommelstraat
 ◻ Don Boscostraat
 ◻ Edenstraat
 ◻ Eindje
 ◻ Emmasingel
 ◻ Fellenoord
 ◻ Frederik van Eedenplein
 ◻ Gagelstraat
 ◻ Grote Berg
 ◻ Heilige Geeststraat
 ◻ Hermanus Boexstraat
 ◻ Heuvel Galerie
 ◻ Hooghuisstraat
 ◻ Hoogstraat
 ◻ Jan van Hooffstraat
 ◻ Jan van Lieshoutstraat
 ◻ Kanaalstraat
 ◻ Keizersgracht
 ◻ Kennedyplein
 ◻ Kerkstraat
 ◻ Kleine Berg
 ◻ Lardinoisstraat
 ◻ Lichstraat
 ◻ Lichttoren
 ◻ Markt
 ◻ Marktstraat
 ◻ Mathildelaan
 ◻ Mauritsstraat
 ◻ Molenstraat
 ◻ Molenveld
 ◻ Neckerspoel
 ◻ Nieuwe Emmasingel
 ◻ Nieuwstraat
 ◻ Oranjestraat
 ◻ Oude Stadsgracht
 ◻ Paradijslaan
 ◻ Piazza

 ◻ Prins Hendrikstraat
 ◻ Professor Dr Dorgelolaan
 ◻ Raiffeisenstraat
 ◻ Rechtestraat
 ◻ Schimmelt
 ◻ Smalle Haven
 ◻ Smitsstraat
 ◻ St Catharinastraat
 ◻ Stadhuisplein
 ◻ Stationsplein
 ◻ Stationsweg
 ◻ Stratumseind
 ◻ ‘t College
 ◻ Ten Hagestraat
 ◻ Tramstraat
 ◻ Vestdijk
 ◻ Vonderweg
 ◻ Vrijstraat
 ◻ Waagstraat
 ◻ Wal
 ◻ Wilhelminaplein
 ◻ Willem de Zwijgerstraat
 ◻ Willemstraat
 ◻ Zwembadweg
 ◻ Prins Hendrikstraat
 ◻ Professor Dr Dorgelolaan
 ◻ Raiffeisenstraat
 ◻ Rechtestraat
 ◻ Schimmelt
 ◻ Smalle Haven
 ◻ Smitsstraat
 ◻ St Catharinastraat
 ◻ Stadhuisplein
 ◻ Stationsplein
 ◻ Stationsweg
 ◻ Stratumseind
 ◻ ‘t College
 ◻ Ten Hagestraat
 ◻ Tramstraat
 ◻ Vestdijk
 ◻ Vonderweg
 ◻ Vrijstraat
 ◻ Waagstraat
 ◻ Wal
 ◻ Wilhelminaplein
 ◻ Willem de Zwijgerstraat
 ◻ Willemstraat
 ◻ Zwembadweg

BIJLAGE 1:
OVERZICHT STRAATNAMEN


