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INLEIDING
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BTM = de onmisbare sleutel tot krachtige bedrijventerreinen! 
 

Krachtige bedrijventerreinen leveren een cruciale bijdrage aan de plaatselijke en
regionale economie. Zij bieden werkgelegenheid en realiseren waardetoename

voor zowel de gemeente als de vastgoedeigenaren. 
 

De belangrijkste taak van BTM is dan ook het creëren van draagvlak. Zonder
draagvlak komen ideeën en projecten niet verder dan het papier waaraan zij

zijn toevertrouwd. Communicatie is daarbij de sleutel tot succes. Onze
parkmanagers staan midden in het werkveld en weten vanuit hun ervaring

zowel grote bedrijven als middelgrote en kleinere ondernemingen in de
samenwerking te betrekken. Of het nu gaat om herstructureringsprojecten,

beveiliging, afvalmanagement of andere thema's. 

BTM Parkstad Limburg



Het dagelijks bestuur van de Stichting Bedrijventerreinen Management
Parkstad Limburg wordt eind 2019 gevormd door v.l.n.r. voorzitter Igor
Soons (Kantoorartikelen.nl/ON12), penningmeester Paul Gieben (GSV
Services/OLG) en secretaris Leo Wijshoff (Wijshoff & Partners/BIB)

Verder hebben als bestuurslid zitting in het algemeen bestuur: 
Wil Sijstermans (Reinigingsdiensten Rd4/IKB), Peter Jeurissen (Jeurissen
Elektrotechniek/OVAS), Gijs Hilhorst (Hilhorst Tegels & Sanitair/SBK) en

Peter Hinskens (Transpo Nuth/BBN). 
Medio 2019 is Leo Wijshoff toegetreden tot het bestuur en is Roger Bremen
afgetreden. In het komende jaar zullen Peter Jeurissen en Peter Hinskens

aftreden. Er wordt gezocht naar geschikte opvolging in de betreffende
verenigingen.

BESTUUR
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UITVOEREND TEAM
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C'magne B.V. voert in opdracht van de Stichting BTM Parkstad Limburg de
werkzaamheden uit zoals deze door het algemeen bestuur van BTM zijn

vastgesteld. Het uitvoerend team wordt eind 2019 gevormd door v.l.n.r.
parkmanager Frank Jeuring, projectmedewerker Tineke van de Wijdeven -

Crutzen en projectmanagers Vera Tummers en Rob Bosma.



ALGEMEEN
Onze parkmanager is het eerste aanspreekpunt voor alle ondernemers op de bedrijventerreinen en treden op als
bedrijvencontactfunctionaris. Verder is het uitvoeren van een aantal algemene taken belangrijk. Denk hierbij aan
regelmatig overleg met externe partners. 
 
Eén van de taken die uitermate belangrijk is voor de uitvoering van bedrijventerreinmanagement is het bijhouden van
een overzicht met bedrijven gevestigd op de bedrijventerreinen in Parkstad Limburg. Veel partijen (denk aan
ondernemersverenigingen en gemeenten) maken graag gebruik van deze gegevens. De AVG wetgeving zorgt ervoor
dat het delen van deze gegevens lastig is. Maar waar mogelijk proberen wij partners te helpen om hun informatie via
de kanalen van BTM bij de ondernemers op de deurmat te krijgen. 
 
BTM is van mening dat kennisdeling tussen bestuurders van de verschillende ondernemersverenigingen erg belangrijk
is. Dat is dan ook de reden waarom er jaarlijks door BTM enkele brainstormsessies en inloopspreekuren worden
georganiseerd. In 2019 zijn alle bestuurders van de ondernemersverenigingen uitgenodigd deel te nemen aan het
'schoolreisje' van BTM. Om het belang van hun rol voor BTM nog eens extra te onderstrepen is de award voor 'Beste
bedrijventerreinambassadeur' in het leven geroepen. Deze is in 2019 uitgereikt aan Leo Wijshoff. 

Resultaat
Kennisoverdracht tussen verschillende regio’s;
De samenwerking met externe partijen zoals bijv. Stadsregio Parkstad Limburg is versterkt;
Parkmanager en projectmanagers hebben een goed beeld van de actuele onderwerpen en
beleidsvoering binnen de gehele Stadsregio Parkstad Limburg;
Ondernemers konden met al hun vragen terecht bij BTM;
Een up-to-date overzicht van alle bedrijven gevestigd op de bedrijventerreinen in Parkstad
Limburg;
Er is een brainstormsessie georganiseerd over Business Innovatie Team (een initiatief van de
Rabobank);
Er zijn verschillende inloopspreekuren georganiseerd; 
Het ambassadeurstreffen is succesvol geïntroduceerd; 
Er heeft een succesvol 'schoolreisje' plaatsgevonden; 
De award voor 'Beste bedrijventerrein ambassadeur' is succesvol gelanceerd.
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Communicatie is één van de speerpunten die elk jaar erg belangrijk zijn. Het versterken van de communicatie naar de
achterban zorgt voor een bredere bekendheid van BTM en de aangesloten ondernemersverenigingen. Dit is dan ook
de reden dat er in 2019 is ingezet op de ontwikkeling van een nieuwe website. De verwachting is dat deze begin 2020
gelanceerd wordt. Reeds in gebruik zijnde communicatiekanalen zoals het digitale BTM Bulletin, Facebook, Twitter en
LinkedIn blijven daarnaast erg belangrijk. 
 
Als het gaat om communicatie wordt BTM Connect een steeds belangrijker middel. Vanwege de omvang van dit project
wordt dit apart belicht in dit jaarverslag (zie pagina 16). 

1547 relaties zijn maandelijks geïnformeerd via het digitale BTM Bulletin;
Ondernemers worden via sociale media wekelijks op de hoogte gehouden van actuele zaken; 
De naamsbekendheid van BTM is verbeterd;
BTM beschikt over een helder communicatieplan;
De inhoud van het communicatieplan wordt gedragen door alle BTM Bestuurders;
Een nieuwe website is nagenoeg klaar en wordt in 2020 gelanceerd; ;
BTM Connect verwacht op korte termijn twee nieuwe verenigingen te gaan toevoegen (zie pag. 16).

COMMUNICATIE
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Resultaat



Het is ontzettend belangrijk dat belanghebbenden samenwerken aan krachtige bedrijventerreinen. Deze
samenwerking levert o.a. een bijdrage aan de werkgelegenheid en zorgt voor waardetoename voor gebruikers,
vastgoedeigenaren én gemeente. 
 
BTM zorgt voor een versterking van deze samenwerking door de verenigingen in haar werkgebied te adviseren.
Daarnaast neemt zij het bestuur een groot aantal administratieve taken uit handen zodat de focus van bestuurders
gericht blijft op hun functie en hun eigen corebusiness. Advies aan het bestuur van de verenigingen kan o.a. betrekking
hebben op zienswijzen op bestemmingsplannen. 
 

SAMENWERKING
& 

VERENIGINGEN
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Resultaat
Bijdrage aan de plaatselijke en regionale economie door samenwerking;
Bestuurders van verenigingen zijn goed geïnformeerd en geadviseerd; 
Bestuurders kunnen focussen op bestuurdersfunctie en hun eigen corebusiness;
Bestuurders hebben ± 400 uren aan administratieve ondersteuning gekregen.



PAGINA 11

Om de kwaliteit van de bedrijventerreinen te waarborgen, en waar mogelijk te verbeteren, wordt op een groot aantal
bedrijventerreinen een jaarlijkse beheerschouw uitgevoerd. Tijdens de beheerschouw worden actiepunten afgesproken
en wordt concreet gewerkt aan het in stand houden van de kwaliteit.
 
BTM houdt een overzicht bij van de in het verleden toegekende bewegwijzeringsnummers in Parkstad Limburg. Ook
het aanvragen van een vermelding op de bewegwijzeringsborden kan via BTM worden geregeld.
 
Daarnaast heeft BTM zitting in de werkgroep beheer & mobiliteit van de Samenwerkende Bedrijventerreinen
Kerkrade.

Resultaat
Er is een actueel beeld van de onderhoudssituatie op de bedrijventerreinen;
Concrete acties teneinde kwaliteit te behouden zijn vastgelegd;
Up-to-date overzicht van de bewegwijzeringsnummers in Parkstad Limburg;
227 bedrijven maken gebruik van een vermelding op extra bewegwijzeringsborden;
Met terugkerende frequentie worden de BuitenBeter- en MijnGemeente apps onder de
aandacht gebracht bij ondernemers;
Op bedrijventerrein de Beitel zijn in 2018 afvalbakken bijgeplaatst die de overlast van
zwerfvuil aanzienlijk hebben verminderd. Na een succesvolle pilot-periode in 2019 is een
aanvraag ingediend bij het Ondernemersfonds Heerlen om dit probleem structureel aan te
kunnen pakken; 
De gemeente Heerlen hanteerde t/m 2018 een eigen systematiek voor het uitvoeren van de
beheerschouwen. Om budgettaire redenen is besloten hiermee te stoppen. BTM is voornemens
om in 2020 de beheerschouwen van de gemeente Heerlen uit te voeren; 
Met de gemeente Heerlen zijn diverse gesprekken gevoerd over de uitgevoerde
werkzaamheden in Heerlen-Noord en de kwaliteit van de afwerking bij oplevering.
Uiteindelijk is de aannemer gesommeerd om alsnog bepaalde wegdelen opnieuw aan te
passen.

BEHEER & ONDERHOUD



Ondernemers worden via BTM op de hoogte gehouden van alle wegwerkzaamheden (ook m.b.t. de aanleg van de
Buitenring Parkstad Limburg) en evenementen op en nabij de bedrijventerreinen. Op deze manier levert BTM een
bijdrage aan een goede bereikbaarheid, en wordt de overlast zo klein mogelijk gehouden. 
BTM had in 2019 regelmatig overleg met de klankbordgroep en de aannemerscombinatie Buitenring Parkstad Limburg.
Op deze wijze wordt overlast beperkt door op voorhand mee te denken over de uitvoering van de werkzaamheden. 
 
BTM is daarnaast nauw betrokken geweest bij het verkeersonderzoek Rodaboulevard. Op dit moment is het
onderzoek afgerond maar zijn de grondeigenaren met elkaar in overleg om te komen tot een aanpak die de
goedkeuring van alle partijen heeft. 
 
Op bedrijventerrein de Horsel in Beekdaelen was sprake van een onveilige situatie doordat voetgangers in grote
getallen op de weg liepen. Daarvoor zijn na regelmatig overleg, oplossingen gevonden. De komst van de eventuele
bushalte is geparkeerd gezet totdat alle werkzaamheden aangaande de Buitenring zijn afgerond. 
 
Voor de Ontwikkelingsmaatschappij Beitel Zuid B.V. voerde BTM Parkstad in 2019 het projectmanagement uit voor de
verkeers- en ontsluitingsproblematiek van het bedrijventerrein Trilandis in Heerlen. 
 
Voor Grensoverschrijdend bedrijventerrein Avantis N.V. leverde BTM Parkstad in 2019 ondersteuning en advies inzake
de optimalisering van de bereikbaarheid en de verkeers- en ontsluitingssituatie van het GOB Avantis. 
 
Zowel Trilandis als Avantis zijn sterk afhankelijk van de rotonde waarop ook de stadsautoweg N281 en de Buitenring
N299 zijn aangesloten. De eventuele oplossing voor Trilandis kan dus een directe belemmering gaan vormen voor
Avantis als ook de N281 en de N299. Daarom wordt nu de gehele opgave onderzocht door Royal Haskoning. 
 
 

BEREIKBAARHEID

Ondernemers zijn goed geïnformeerd over de planning van de werkzaamheden in de
omgeving Parkstad Limburg;
Ondernemers zijn goed geïnformeerd over omleidingsroutes;
Op de Daelderweg in Beekdaelen, zal een voet-fietspad worden aangelegd aan beide zijden
van de weg tussen de Makro en het tankstations/de nieuwe rotonde;  
Het verkeersonderzoek Rodaboulevard is afgerond en ligt voor bij de belanghebbenden; 
Gesprekken met Arriva zijn lopende, als zich mogelijkheden voordoen inzake openbaar
vervoer wordt actie genomen.
Eerse fase onderzoek Avantis en Trilandis is afgerond en gaat tweede fase in. 

Resultaat
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Duurzaamheid is een belangrijk thema voor Parkstad Limburg. BTM heeft afgelopen jaar meerdere keren gesproken
met externe partijen teneinde te kijken of er een collectief project t.b.v. de ondernemers georganiseerd kon worden.
Denk hierbij aan MKB, Het Zonnige Zuiden, NPG Energy, Mijnwater BV, Re-use Materials en Arcadis. Helaas is
meermaals gebeleken dat er wel veel goede ideeën waren maar dat partners te weinig concreet werden waardoor
het moeilijk was ondernemers over de streep te trekken. 
 
L’Ortye Transport & Milieu is als kennispartner verbonden aan BTM. Zij informeren ondernemers over mogelijkheden
tot verduurzaming als het gaat om afvalinzameling. Daarnaast wordt het aantal transportbewegingen op
bedrijventerreinen beperkt door collectief met meerdere ondernemers diensten af te nemen bij dezelfde
afvalinzamelaar. 
 
Op verzoek van de gemeente Landgraaf is een enquête met betrekking tot zonnepanelen uitgevoerd bij de
ondernemers op de bedrijventerreinen Abdissenbosch en Strijthagen. Voor de ondernemers die in de enquête
aangaven geïnteresseerd te zijn is een bijeenkomst bij de gemeente georganiseerd. Helaas leverde de enquête weinig
respons op. Ook hieruit blijkt dat het thema te weinig leeft bij de ondernemers. 

Mogelijkheden tot samenwerking met MKB, Mijnwater BV, NPG, Re-Use Materials en Arcadis
zijn besproken;
Mogelijkheden tot het creëren van een HUB met zonnepanelen op Lindelaufer Gewande is
onderzocht in samenwerking met Het Zonnige Zuiden;
Daar waar collectieve afvalinzameling is geregeld wordt het aantal vervoersbewegingen op
een bedrijventerreinen beperkt en wordt de CO2 uitstoot verlaagd;
L’Ortye licht ondernemers in over duurzaamheid als het gaat om afvalinzameling;
Samen met de gemeente Kerkrade de mogelijkheden onderzocht om een duurzaamheidsbeurs
te organiseren.
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Resultaat

DUURZAAMHEID



Resultaat
De veiligheid is verhoogd door de aanwezigheid van beveiligingscamera’s;
Deelnemers worden geïnformeerd over incidenten en criminaliteitscijfers;
Camerabeelden worden beschikbaar gesteld bij opsporingszaken;
9 bedrijventerreinen bezitten een KVO certificaat;
SMART vaststelling van maatregelen en planning binnen het KVO traject;
De veiligheidsdriehoek (gemeente/politie/brandweer) is in verbinding gebracht met het
bedrijfsleven; 
Actuele veiligheidssituatie in kaart gebracht door veiligheidsschouwen; 
6 hartveilige bedrijventerreinen in de gemeente Kerkrade (AED's);
Het calamiteitenplan Willem Sophia is in 2019 definitief vastgesteld; 
Er zijn 10 actieve Whatsapp buurtpreventiegroepen; 
Ondernemers op de Rodaboulevard en de Beitel werden geïnformeerd over de status rondom
de mogelijke verplaatsing van Coffeeshop de Brothers van de Heerlerbaan naar de
Euregioweg.

PAGINA 14

De bedrijventerreinen in Heerlen Noord, bedrijventerrein de Beitel in Heerlen en bedrijventerrein De Horsel in
Beekdaelen zijn voorzien van collectieve camerabewaking. In opdracht van Bosec Secure Services voerde BTM in 2019
het procesmanagement en de communicatie voor dit project uit. 
 
De gemeente Kerkrade stelt hoge prioriteit aan de veiligheid op haar bedrijventerreinen en BTM voert in opdracht van
de gemeente dan ook het projectmanagement Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) uit voor de 6 bedrijventerreinen in
Kerkrade. In 2019 werd het hercertificeringstraject succesvol doorlopen voor deze bedrijventerreinen. 
Mede door uitvoering van de KVO projecten krijgt een groot aantal onderwerpen met betrekking tot veiligheid de
aandacht. Zo ontstaan er op advies van BTM bijvoorbeeld steeds meer Whatsapp buurtpreventiegroepen op de
bedrijventerreinen die bijdragen aan een veilige omgeving. BTM ondersteunt de verenigingen hierin door het beheer
van de groepen te organiseren. 
 
BTM heeft verder zitting in de werkgroep KVO Beekdaelen en ondersteunt daar waar nodig de uit te voeren
maatregelen van deze werkgroep. Hier werd in 2019 het hercertificeringstraject succesvol doorlopen.
 
Voor gedetailleerde cijfers van de KVO projecten verwijzen wij u graag naar het resultaatrapport Keurmerk Veilig
Ondernemen Parkstad Limburg.

VEILIGHEID



De hedendaagse economie vraagt van ondernemers dat zij beschikken over een verbinding met internet. Uiteraard
hebben de meeste bedrijven een internetverbinding. Echter de ontsluiting van dit digitale netwerk is op veel van onze
bedrijventerreinen niet goed. Veel bedrijventerreinen zijn via oude netwerken ontsloten waardoor m.n. snelheid maar
ook betrouwbaarheid achterblijven.
 
In het verleden zijn er verschillende initiatieven geweest om de bedrijventerreinen alsnog te voorzien van een snel
netwerk. Helaas waren deze initiatieven weinig succesvol omdat de aansluitkosten en terugkerende netwerkkosten
erg hoog waren.
 
De “grote” bedrijven hebben, vanwege een dringende behoefte, in veel gevallen inmiddels zelf gezorgd voor een
snelle verbinding. De kosten van deze individuele aansluitingen zijn enorm hoog en naastgelegen bedrijven kunnen
niet eenvoudig, tegen gereduceerde kosten, “meeliften”.
 
Vooral vanwege het kostenplaatje zijn de kleinere, lokale MKB-ers (het merendeel van de ondernemers in onze regio)
aangewezen op de verouderde netwerken.
 
Er is een aantal initiatieven die het ook voor de kleinere ondernemers mogelijk maken om aan te sluiten op een
glasvezelnetwerk. Samen met de Stadsregio Parkstad onderzoekt BTM hoe we, gezamenlijk met overheden en
commerciële initiators een nieuw netwerk kunnen realiseren.

Resultaat
De mogelijkheden voor een nieuw netwerk worden samen met de verantwoordelijke
overheden onderzocht. 
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DATAVERBINDINGEN
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 Op 18 september 2018 is BTM Connect, als pilot, gelanceerd voor ON12. In 2019 werden, naar aanleiding van de
ervaringen van ondernemersvereniging ON12, de nodige aanpassingen in de app doorgevoerd. Tevens werd gestart
met de presentatie van de app aan de overige ondernemersverenigingen. Dit heeft ertoe geleid dat een tweetal
ondernemersverenigingen in het komende jaar zal toetreden tot de app. Het gebruikersaantal komt daarmee op circa
200 te liggen. Begin 2020 zullen de presentatierondes worden voortgezet en BTM gaat ervan uit in de loop van het
jaar ook de resterende verenigingen in de app te mogen verwelkomen. 

Resultaat
69% van de leden van ON12 heeft de app reeds gedownload;
De app werd in 2019 maar liefst 3330 keer gebruikt door de ondernemers;
Er werden een groot aantal onderlinge connecties gemaakt;
Er werden zoekvragen voor ruimte en beschikbare ruimten met elkaar gedeeld;
Er werden vragen voor gedeeld transport met elkaar gedeeld;
Voor de app wordt momenteel ook een webversie ontwikkeld die in 2020 gelanceerd zal
worden; 
twee verenigingen hebben toegezegd te gaan deelnemen. 

BTM CONNECT - APP



BTM heeft zitting in de werkgroep arbeidsmarktbeleid van de Samenwerkende Bedrijventerreinen Kerkrade en heeft
daar contact met het Werkgevers Service Punt Parkstad. De gesprekken hebben tot doel te bepalen waar wij elkaar
kunnen versterken als het gaat om de arbeidsmarkt in Parkstad Limburg. Concrete projecten zijn hier nog niet uit
voort gekomen maar daar waar partijen elkaar kunnen helpen weten zij elkaar snel te vinden. 
 
In de gemeente Kerkrade vindt al een aantal jaren overleg plaats tussen het SBK & de afdeling arbeidsmarktbeleid. In
het verleden heeft de werkgroep succes geboekt doordat werkgevers met succes werknemers vanuit de bijstand
hebben geworven. Door de krapte op de arbeidsmarkt en het nu bereikte "granieten" bestand wordt plaatsing steeds
moeilijker. Het gaat dan om mensen die zeer lastig te plaatsen zijn.
 
Daarnaast vond overleg plaats tussen BTM en WSP. Mede vanwege de specifieke doelgroepen van het WSP werd hier
weinig vooruitgang geboekt. 
 
Ook met initiatieven zoals Jinc, Schoon GMS of de sociale werkvoorziening Relim hebben gesprekken
plaatsgevonden. Met Relim of Schoon GMS proberen we kwetsbare werknemers aan projecten te helpen. Door Jinc op
de agenda van ondernemersvereniging te plaatsen krijgt de kansarme jeugd de mogelijkheid om bij de bedrijven
binnen te kijken. 
 
 

BTM en WSP weten elkaar wanneer nodig te vinden;
Kwetsbare werknemers zijn aan projecten geholpen; 
Kansarme jeugd krijgt de mogelijkheid om bij bedrijven binnen te kijken. 

PAGINA 17

Resultaat

ARBEIDSMARKT



De afgelopen jaren is de interesse in een ondernemersfonds of een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) steeds groter
geworden. Op 5 juli 2019 werd het convenant door de gemeente Heerlen getekend en inmiddels is het
Ondernemersfonds Heerlen in werking gesteld. De eerste aanvragen zijn door BTM ingediend en inmiddels ook
goedgekeurd door Ondernemersfonds Heerlen. 
 
Ook de gemeente Kerkrade heeft aangegeven zeer geïnteresseerd te zijn in de oprichting van een ondernemersfonds.
BTM vervult hieromtrent een adviserende rol voor de gemeente Kerkrade.

ONDERNEMERSFONDSEN
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Resultaat

Ondernemersfonds Heerlen is opgericht; 
Twee projectaanvragen zijn inmiddels goedgekeurd; 
Overige gemeenten in Parkstad wachten de ervaringen van Heerlen af en worden indien
gewenst geadviseerd.

Resultaat
Bedrijventerreinvisie voor Stadsregio Parkstad Limburg is gereed. Herstructurering is
onderdeel van deze visie. Naast herstructurering gaat de visie ook in op bereikbaarheid,
duurzaamheid en verouderd vastgoed. 

HERSTRUCTURERING
Schreuders Advies & Management (SAM) heeft in opdracht van Stadregio Parkstad Limburg een bedrijventerreinvisie
opgesteld.  BTM heeft met grote regelmaat overleg met de Stadsregio Parkstad Limburg en SAM teneinde de inhoud
van deze visie mede vorm te geven.



Naast de hierboven beschreven thema's is het ook van groot belang om met elkaar in gesprek te
blijven over: 
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TOT SLOT

Zichtbaarheid van de bedrijventerreinen langs de Buitenring Parkstad Limburg;
Big Data op bedrijventerreinen (i.o.m. Brightlands Smart Services Campus);
Inzet van stagiaires bij bedrijven en de organisatie van bijeenkomsten voor scholieren bij
bedrijven (i.o.m. Vista College).

Ook hier zit C'magne achter





Bedrijventerreinen
In Parkstad Limburg 

In Parkstad Limburg is er sprake van een voortvarende aanpak en wordt er
grensoverschrijdend samengewerkt op de thema's economie & toerisme, wonen &
herstructurering, ruimte en mobiliteit. Den Haag noemt de regio niet voor niets als
voorbeeld voor vele andere regio's! 
 
Met Aken, Luik en Hasselt in de buurt telt de regio ruim 4 miljoen mensen. Daarnaast
werd Parkstad Limburg eerder al door het World Travel & Tourism Council uitgeroepen
tot beste bestemming ter wereld.  

Infographic samengesteld door: 
BTM Parkstad     |     045-2080595
info@btmparkstad.nl     | www.btmparkstad.nl  

TERREINEN
Verspreid over de 7 Parkstad  Limburg

gemeenten vind je in de regio

40
bedrijventerreinen

OPPERVLAK
De 40 terreinen hebben een

oppervlakte van 

1333ha
(netto 1135ha). Met een restcapaciteit

van 117ha waarvan 96ha terstond

uitgeefbaar is.

De gemiddelde grondprijs op de

bedrijventerreinen is:

€ 90,- / m2
prijspeil 2019. De grondprijs is

daarmee 7% gestegen t.o.v. 2018.

GRONDPRIJS

Op de bedrijventerreinen in Parkstad

Limburg zijn er in 2019

27229
banen. 

Dat is een stijging van 9% t.o.v. 2018.

BANEN
Op de bedrijventerreinen tellen de 

lokale verenigingen maar liefst

500
leden. De verenigingen zijn daarnaast

aangesloten bij BTM Parkstad

(bedrijventerreinmanagement).

COMMUNITY

Op de bedrijventerreinen in Parkstad

Limburg zijn 

1601
bedrijven gevestigd. Dat is een

stijging van 2% t.o.v. 2018.

BEDRIJVEN

Versie: 17-01-2020

BEREIKBAARHEID
In Parkstad Limburg zijn binnen een straal van 100km maar liefst          vliegvelden
te vinden. Daarnaast vind je in Limburg één van de grootste binnenhavens van NL

en zijn alle bedrijventerreinen goed ontsloten door auto- en/of snelwegen.
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2019 is voor het BTM team een moeilijk jaar geweest dat getekend werd door het overlijden van
een dierbare vriend en collega. Vol ongeloof namen wij afgelopen zomer kennis van het
overlijden van Math L'Ortye op 66 jarige leeftijd. Math was één van de grondleggers van het
bedrijventerreinmanagement in Parkstad Limburg. 
 
Wij verloren in hem een altijd positieve, deskundige, bevlogen en zeer betrokken collega. Iemand
die zich niet gek liet maken en met zijn geduldige en rustige karakter diepe indruk maakte op
iedereen in ons team. Math was voor ons van onschatbare waarde. Hij stond altijd voor ons klaar
en was voor ons een mentor van wie wij veel hebben mogen leren. We zullen hem ontzettend
missen. 
 
Een aanzienlijk deel van de, in de verslag, genoemde activiteiten is door Math uitgevoerd. Wij
willen hem hiervoor postuum bedanken. En dragen dit jaarverslag dan ook aan hem op! 
 

PAGINA 18

DANKWOORD

'"Het is onmogelijk om iemand te vergeten die zoveel gaf om te herinneren!"

Math L'Ortye
Heerlen, 19 augustus 1952
Maastricht, 29 juli 2019
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