Vraag en antwoord over de BIZ
Welkom! Hier is alle informatie te vinden over de BIZ.
Voor ondernemers: scrol helemaal naar beneden voor informatie over het aanpassen van
de gegevens van uw onderneming op de website.
Wat is een BIZ?
Een bedrijveninvesteringszone is een afgebakend gebied, zoals een winkelgebied of
bedrijventerrein, waarbinnen lokale ondernemers (bijdrageplichtigen) gezamenlijk
investeren in de kwaliteit, leefbaarheid en promotie van hun winkelgebied. Sinds begin
2019 is het platform Ondernemers Chinatown Den Haag een BIZ geworden: Stichting BIZ
Chinatown Den Haag. De ondernemers in het winkelgebied Chinatown van Den Haag doen
hieraan mee en leveren elk ook een financiële bijdrage. Hiermee worden gezamenlijke
activiteiten van Chinatown Den Haag georganiseerd. De inning van deze financiële bijdrage
gebeurt via de gemeente Den Haag. Vervolgens keert de gemeente – op basis van een
goedgekeurd businessplan voor vijf jaar met een jaarlijkse begroting (het BIZ-plan) – een
subsidie oftewel BIZ-bijdrage uit aan BIZ Chinatown Den Haag. Hiermee kan de BIZ haar
plannen in het belang van Chinatown Den Haag uitvoeren.
Waarom is Chinatown Den Haag een BIZ-gebied geworden?
• Met de BIZ-bijdrage van de gemeente worden activiteiten bekostigd die Chinatown
Den Haag op de kaart zetten. Dit leidt tot meer bekendheid en meer bezoekers voor
Chinatown. De lokale ondernemers hebben hierdoor een hogere omzet.
• Elke ondernemer betaalt mee, de kosten worden eerlijk verdeeld en er zijn dus geen
‘freeriders’.
• Chinatown Den Haag als BIZ is een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente,
politie, en andere organisaties in de wijk en de stad, waardoor samenwerking met
deze organisaties makkelijker wordt.
Welke activiteiten gaat de BIZ de komende jaren organiseren?
• Gezamenlijke promotie: website, foldermateriaal, etc.
• Beheren van centrale social-media accounts op Facebook en Instagram.
• Sfeerverlichting op straat en feestelijke decoraties tijdens de feestdagen. Met
kerstmist komen er kerstbomen.
• Etalages van leegstaande panden worden aangepakt zodat deze bijdragen aan een
betere uitstraling van Chinatown.
• Een wijkschouw om te kijken wat er op straat (qua sfeer) verbeterd kan worden.
• Initiëren van themafestivals zoals Chinees Nieuwjaar, Asian Streetfood Festivals, etc.

•
•

Samenwerking met andere winkelgebieden in de buurt bij het organiseren van
evenementen.
Mobiliteitsverbetering in samenwerking met andere BIZ-gebieden.

Hoe is de BIZ-bijdrage per onderneming tot stand gekomen?
Het bestuur van Stichitng BIZ Chinatown Den Haag heeft ervoor gekozen om de BIZ-heffing
(via de gemeente) te relateren aan de hoogte van de WOZ-waarde van het winkelpand/
bedrijfspand van de onderneming. Op deze manier worden de lasten evenredig en dus
eerlijk verdeeld en levert elke ondernemer zijn of haar bijdrage.
Klasse WOZ-waarde
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Aantal panden

Maandelijkse

in deze klasse

BIZ-bijdrage

1

€ 0 tot € 500.000

102

€ 35

2

€ 500.000 tot € 1.000.000

11

€ 70

3

€ 1.000.000 en hoger

6

€ 100

Wie int de BIZ-bijdrage per onderneming/winkel?
De gemeente Den Haag int jaarlijks de BIZ-bijdrage bij de lokale ondernemers. Voor vragen,
klachten, of bezwaar, kunt u terecht bij de gemeente.
Ik heb een BIZ-aanslag gekregen van de gemeente. Kan ik deze in termijnen betalen?
Het is over het algemeen mogelijk om bij de gemeente in termijnen te betalen. Neem
hiervoor contact op met het telefoonnummer dat op de BIZ-aanslag staat.
Ik wil graag meehelpen met Stichting BIZ Chinatown Den Haag! Hoe kan ik deelnemen?
Er zijn diverse werkgroepen binnen de BIZ waar u zich op vrijwillige basis bij kunt aansluiten.
U kunt zich aanmelden voor het onderwerp waar u zelf belangstelling voor heeft. Heeft u
interesse? Kom een keer nader kennismaken. Stuur een e-mail naar
info@chinatowndenhaag.com. Een van onze bestuursleden neemt dan contact met u op.
Heeft u vragen die hier nog niet beantwoord zijn?
Stuur een e-mail naar info@chinatowndenhaag.com. Wij zullen uw e-mail binnen enkele
dagen beantwoorden.
Deze vraag en antwoordrubriek zal komende tijd aangevuld worden.

