
 

 
 

Jaarverslag 2019  
 
 
 
 
Hierbij het jaarverslag van BORT over 2019. Dat is het eerste jaar van BORT ‘nieuwe stijl’, ofwel het jaar 
waarin BORT verder ging als federatie en niet langer bedrijven als lid had, maar 
ondernemersverenigingen, te weten de Vitaal-verenigingen, TOP 013 en Bedrijvenpark Enschot. 
Daarmee werd afscheid genomen van een lange periode waarin BORT zich ontwikkelde van een 
vereniging van Tilburgse bedrijven als ‘verbijzondering’ van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging 
(BZW) tot een vereniging van enkele honderden ondernemingen in Tilburg op vooral de 
bedrijventerreinen.  
 
Door de vlucht van parkmanagement in Tilburg via het zogeheten Vitaal-construct werd de beslissing 
genomen BORT als overkoepelende federatie verder te laten gaan. Daarbij is binnen BORT de nadruk 
komen te liggen op BORT als netwerk, op de lobbyrol voor het gehele Tilburgse bedrijfsleven en op een 
strategische rol op het gebied van parkmanagement.  
In dat kader is in het verslagjaar gewerkt aan een nieuwe opzet van het ledenprogramma, eigenlijk 
bedoeld voor de 1.300 bedrijven die aan de aangesloten verenigingen zijn verbonden. Daartoe is het 
bestuur versterkt met Helga Meijer als coördinator netwerk en communicatie. Onder haar leiding zijn, 
met actieve steun van TOP013, netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Ook is de website vernieuwd. 
De lobbyrol is uitgewerkt met eveneens een nieuw bestuurslid, Maarten Dullaert, als coördinator lobby. 
Met als kapstok een lobbyschema is de inzet van BORT op dit gebied gestroomlijnd.  
De strategische rol op het gebied van parkmanagement tenslotte is in de loop van 2019 nader uitgewerkt 
en zal in 2020 worden vertaald in een vernieuwde werkwijze van BORT in de richting van de Vitaal-
verenigingen. 
 
Een woord van dank is op zijn plaats voor de bestuursleden en alle andere betrokkenen die zich in 2019 
hebben ingezet in BORT-verband voor het Tilburgse bedrijfsleven. 
 
Marc Heuvelmans, 
voorzitter 
 



 
 
 

Bestuur 
 
Het Algemeen Bestuur bestaat uit de voorzitters van de aangesloten verenigingen, aangevuld met het 
dagelijks bestuur. Alleen het Algemeen Bestuur kan federatieve besluiten nemen. 
 
Het dagelijks bestuur bestaat uit: 
 

    

Marc Heuvelmans

Voorzitter
 

Roland Verbraak 

Vicevoorzitter 
Vereniging Vitaal Loven 
 

Sjef Leijs

Penningmeeste
 

Maarten Dullaert 

Coördinator Lobby 

 
 

  

 

 Helga Meijer 

Coördinator Netwerk 
en Communicatie
 

Jan van Mourik 

Ambtelijk secretaris
 

 

 
 

https://bort.nl/maarten-dullaert/
https://bort.nl/helga-meijer/


 
De voorzitters van de aangesloten verenigingen zijn: 
 

    

Etiënne Luijten

Bedrijvenpark Enschot 
Cécile van Berkel 

TOP013 
Marc Buster

Vereniging Vitaal Het 
Laar 
 

Erik van Os 

Vereniging Vitaal 
Kanaalzone 
 

   

John de Wit 

Vereniging Vitaal 
Katsbogten 

Maarten Wolters 

Vereniging Vitaal 
Kraaiven 

 

Ton van Roessel

Vereniging Vitaal 
Vossenberg 

 

Florent Claassen

Vereniging Vossenberg 
West II 

 
 

Bestuursvergaderingen 
 
Het dagelijks bestuur kwam in 2019 bijeen op 4 februari, 19 april, 24 juni, 9 september en28 oktober. 
Het algemeen bestuur kwam in 2019 bijeen op 18 februari, 13 mei, 16 juni en 11 november. 
In 2019 was er viermaal informeel overleg van het dagelijks bestuur met de een ambtelijke 
vertegenwoordiging van de gemeente Tilburg.  
Breed overleg (algemeen bestuur) met het College van B&W van de gemeente Tilburg vond plaats op 
7 april en 8 oktober. 
 
BORT heeft 2019 viermaal een voorzittersoverleg tussen de Vitaal-verenigingen gefaciliteerd, en wel op 
27 januari, 25 mei, 31 augustus en 23 november.  

https://bort.nl/cecile-van-berkel/
https://bort.nl/cecile-van-berkel/
https://bort.nl/erik-van-os/
https://bort.nl/erik-van-os/
https://bort.nl/john-de-wit/
https://bort.nl/john-de-wit/
https://bort.nl/maarten-wolters/


 

Speerpunten/hoofdactiviteiten  
 
Netwerk 

 Vier ledenbijeenkomsten: nieuwjaar, bedrijventerreinen en duurzaamheid, haringparty en BORT-
prijs. 
Bij de organisatie van deze bijeenkomsten speelde TOP013 een grote rol (Cécile van Berkel en 
Frank van Kempen)  

 Verder is de nieuwe website in de loop van 2019 in de lucht gegaan. 
 
Lobby  
 
INFRA EN RUIMTE 
 

 Wijkevoort 
BORT zet zich in voor een verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein Wijkevoort. Naar alle 
waarschijnlijkheid is dat de komende jaren het enige nieuwe bedrijventerrein dat in Tilburg op de 
markt komt. Nu het aanbod aan beschikbare kavels voor nieuwbouw al enige tijd aan het teruglopen 
is, neemt het belang van een nieuw bedrijventerrein toe. Wijkevoort ligt aan de A58 tegen de grens 
van Tilburg en Gilze en Rijen. Het terrein meet 80 ha, uit te geven in twee fasen. Op het gebied van 
beeldkwaliteit, duurzaamheid en bedrijfsvoering worden hoge eisen gesteld aan de bedrijven die 
zich op dit terrein willen vestigen. 
BORT neemt deel aan de omgevingsdialoog in het zogeheten planteam, dat daarvoor in het leven 
geroepen is. Verder heeft een aantal bestuursleden zich gebogen over het wensenpakket van BORT 
ten aanzien van dit terrein. Dit gelet op de discussie in de stad over nut en noodzaak van dit terrein, 
de discussie in de samenleving over grootschalige logistiek en de ruimtevraag van het huidige 
Tilburgse bedrijfsleven. Besluitvorming in de Raad van Tilburg vindt in 2021 plaats. 

 

 Truckparking 
Een logistieke koploper als Tilburg kan niet zonder truckparking. Sinds enige tijd is er een parking op 
Vossenberg. Daarmee is een belangrijke stap gezet, doch we zijn er nog niet. De capaciteit van de 
huidige truckparking is eigenlijk onvoldoende voor opvang vanuit de gehele gemeente – nog los van 
de vraag of de gehele doelgroep op alle bedrijventerrein verleid kan worden de truck te parkeren op 
de truckparking - , alleen op korte termijn is financiering geregeld en dan nog alleen voor een 
minimaal servicepakket. De truckparking blijft dus onze aandacht vragen. 
 

 Wilhelminakanaal 
Kanaalverruiming is een al lang gekoesterde wens van het Tilburgse bedrijfsleven. Na een 
voortvarend begin is er een kink in de kabel gekomen met het besluit om Sluis II alsnog te 
herbouwen. Herbouw van deze sluis zat niet in de plannen en zorgt voor een forse vertraging. Met 
de groep kanaalgebonden bedrijven wordt de voortgang gevolgd. Waar nodig wordt de urgentie van 
kanaalverruiming benadrukt. Waar kanaalverruiming moet leiden tot een toename van het 
vervoersvolume over water, zien we de afgelopen jaren juist een terugloop vanwege de half 
afgeronde kanaalverruiming. Vandaar de druk op gemeenten en Rijkswaterstaat het vervolg 
voortvarend aan te pakken 

 

 Aanpak verkeersknelpunten bedrijventerreinen 
Op diverse bedrijventerreinen zijn er knelpunten, variërend van zorgen over verkeersafwikkeling op 
het terrein (Het Laar) tot verbetering van de toegang tot het terrein (Kraaiven). BORT helpt de 
Vitaal-verenigingen bij het vragen van aandacht hiervoor van de gemeente. 



 
MILIEU EN DUURZAAMHEID 
 

 Met een Green Deal op Kraaiven en Vossenberg zetten de Vitaal-verenigingen zich in voor de 
energietransitie op de bedrijventerreinen. In 2019 is informatie gegeven over de informatieplicht 
energiebesparing, die bedrijven die meer dan 50.000 kWh stroom en/of 25.000 m3 gas verbruiken 
verplicht inzicht te geven in de energiebesparende maatregelen die genomen zijn. Van de bedrijven 
die onder deze groep vallen, hebben nog niet alle aan de informatieplicht voldaan. Ook in 2020 zal 
dit derhalve aandacht vragen. Tevens wordt dan een gezamenlijke aanpak voor het plaatsen van 
zonnecellen op de bedrijfsdaken uitgewerkt. 

 
ECONOMIE ALGEMEEN, PARKMANAGEMENT ALGEMEEN 
 

 Parkmanagement op de bedrijventerreinen is een vorm van publiek-private samenwerking en vergt 
de voortdurende samenwerking van alle betrokkenen aan beide zijden. Aan ondernemerszijde zijn 
de Vitaal-verenigingen in het leven geroepen die het parkmanagement van private zijde invullen. Op 
de meeste terreinen is Solaris ingeschakeld voor de praktische invulling van parkmanagement. De 
stichting TOF, met inbreng van zowel overheid als bedrijfsleven, ziet toe op een goede naleving van 
de gemaakte afspraken. BORT beperkt zich tot de hoofdlijnen. De geldstroom is zo’n thema: de 
jaarlijkse bijdrage van de gemeente is met ingang van 2020 verlaagd met circa € 100.000,- maar wel 
structureel gemaakt. Deze bijdrage van de gemeente, plus de jaarlijkse opbrengst van de 
reclamebelasting, leveren de middelen op waarmee parkmanagement wordt gefinancierd. Op korte 
termijn levert verlaging van de bijdrage van de gemeente (nog) geen problemen op, omdat de 
Vitaal-verenigingen over voldoende eigen vermogen beschikken om aan de aangegane 
verplichtingen te kunnen voldoen. 

 



 

Evaluatie BORT als federatie 
 
In het najaar is gesproken over de ambities van alle bestuursleden van BORT in relatie tot de 
‘vernieuwde’opzet van de vereniging. Dat heeft geleid tot onderstaande opsomming van plussen en 
minnen. Op basis hiervan wordt de stroomlijning van het Vitaal-voorzittersoverleg in 2020 ter hand 
genomen. 
 
BORT als netwerk 

• Opkomst bij bijeenkomsten + 100 personen per keer 
• Probleem: geen eigen leden meer 
• Succesvolle samenwerking met TOP013 
• Profilering: BORT, TOP013, Vitaal 
• Trekken we ook nieuwkomers aan? 
• Promotie nieuwe opzet nodig 

 
BORT als belangenbehartiger 

• Overleg met gemeente: op zelfde voet als voorheen 
• Lobby-overzicht als “kapstok” 
• Lobby jaarthema’s bepalen 
• Zichtbaarheid BORT / Vitaal kan beter 
• Uitwerken lobbyjaarthema’s in werkgroepen 
• Communicatie lobby resultaten aandachtspunt 
• Thema parkmanagement “uit de lobby gehaald” 

 
Verenigingszaken 

• Inbedding TOP013 is aandachtspunt 
• Vergadereconomie kan beter 
• BORT-competenties op het gebied van parkmanagement gevraagd 
• Krediet bij trouwe aanhang 
• DB pakt zijn rol 
• “Leden” moeten wennen aan nieuwe verhoudingen 
• Tijdsinzet secretariaat krap bemeten 

 



 

Jaarcijfers 

 

 

 
 



 
 
vM 
22 september 2020 


