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Evaluatie Ondernemersfonds gestart

De evaluatie van het Ondernemersfonds is deze week gestart met een enquête onder alle
ondernemers in de binnenstad van Amersfoort. Het advies- en onderzoeksbureau BRO uit
Boxtel voert deze enquête uit namens de Stichting Ondernemersfonds Amersfoortse
Binnenstad (SOAB) en de gemeente Amersfoort. De enquête kan tot en met 8 februari
ingevuld worden. Het houden van een evaluatie is een afspraak tussen de gemeente en
SOAB.

Ondernemersfonds

In de binnenstad van Amersfoort wordt sinds 2011 gewerkt met een Ondernemersfonds.
Het fonds is er voor en door ondernemers. Het doel is de aantrekkelijkheid van
binnenstad te verbeteren waardoor er meer mensen naar de stad komen en de omzet
van winkeliers en horecaondernemers wordt vergroot. Inkomsten voor het fonds komen
uit reclamebelastingen die door de binnenstadondernemers betaald zijn. Door activiteiten
te ondersteunen met geld, kennis en netwerken wil de SOABzijn doel bereiken.

Evaluatie

In 2011 is een convenant tussen de SOABen de gemeente Amersfoort afgesproken om
een evaluatie te houden onder de ondernemers in het centrum. Mede op basis van deze
evaluatie neemt de gemeenteraad een besluit over de toekomst van het
Ondernemersfonds.

Het onafhankelijke advies- en onderzoeksbureau BROuit Boxtel voert de enquête,
onderdeel van deze evaluatie, uit namens de gemeente en de SOAB. Daarnaast voert
BROgesprekken met enkele partijen (ondernemers, gemeente, Citymarketing en SOAB)
om zo'n goed mogelijk beeld te kunnen vormen.

De binnenstadondernemers kunnen tot en met 8 februari de enquête invullen. Liefst
zoveel mogelijk digitaal.

De SOAB en de gemeente hechten veel waarde aan de mening van de ondernemers. Het
geeft inzicht in het door ondernemers gewenste toekomstbeeld over het
Ondernemersfonds.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie: Jan Krediet, Centrummanager, telefoon 06 - 53 58 51 61 of per e-
mail: jan@ondernemersfondsamersfoort.nl.
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