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Loenense Ondernemersvereniging Lomivé 
kritisch over ondernemersfonds Apeldoorn 

Meer dan 40 ondernemers waren aanwezig op de Algemene 
Ledenvergadering van Lomivé. De hoge opkomst op woensdag 29 
april had zeker te maken met het belangrijkste thema op de agenda: 
Invoering Ondernemersfonds Apeldoorn.  
  
Het ondernemersfonds is opgestart onder leiding van Bedrijven Kring Apeldoorn 
(BKA). Hier is het idee ontstaan om via de OZB geld op te halen bij niet-
huiseigenaren. Dit om nieuwe gezamenlijke initiatieven mogelijk te maken. Zo moet 
het ondernemersfonds het free-rider probleem in het centrum van de Gemeente 
Apeldoorn oplossen en gezamenlijk cameratoezicht mogelijk maken. De centrale 
vraag voor deze avond was: “Lost het Ondernemersfonds Loenense problemen op of 
creëert het juist een Loenens probleem?”  
Op deze avond had het Lomivé bestuur Remco Feith (adviseur Bedrijvenkring 
Apeldoorn), Ronald Dros (voorzitter Hoenderlose Zaken Vereniging) en Sumiati 
Albers (gemeente Apeldoorn) uitgenodigd om met een aantal prikkelende stellingen 
alle leden te voorzien van de laatste stand van zaken. Ronald Dros vertelde hoe in 
Hoenderloo draagvlak is verkregen voor de uitvoering van een pilot. Deze pilot is 
medegefinancierd door de Gemeente Apeldoorn. Sumiati Alberts liet duidelijk weten 
dat de gemeente niet de initiatiefnemer is van het ondernemersfonds. Maar dat de 
gemeente bij voldoende draagvlak het initiatief wel kan gaan faciliteren. Ook heeft zij 
deze avond gepeild hoeveel draagvlak er is voor dit initiatief onder de Loensense 
ondernemers.  
 
Agrarische ondernemers gaan ook mee betalen aan het ondernemersfonds. 

Er ligt nog geen concreet voorstel waar Lomivé en de Loenense ondernemers voor 
of tegen kunnen stemmen. Remco Feith gaf aan dat er teveel huiswerk nog niet is 
gedaan door de initiatiefnemers. Hierdoor is de exacte invulling van het voorstel nog 
niet bekend. Veel leden waren hier uitermate kritisch over, er wordt immers al twee 
jaar gewerkt aan het plan.  
Het betekent in ieder geval wel dat er in 2015 zeker nog geen voorstel wordt 
ingediend bij de gemeente. Onderdeel van het voorstel is dat het ondernemersfonds 
betrekking gaat hebben op alle ondernemers in de Gemeente Apeldoorn dus ook de 
agrarische ondernemers. Ten aanzien van het nut en noodzaak van het 
ondernemersfonds voor Loenen, bleef de vraag onbeantwoord welk Loenens 
probleem nu echt wordt opgelost. De avond resulteerde in een zeer levendig debat 
waarin veel kritische vragen werden gesteld en standpunten werden gedeeld.  
 
Conclusie van de avond voor het Lomivé bestuur is om niet af te wachten tot het 
definitieve voorstel er komt maar op een pro-actieve manier de belangen van de 
Loenense ondernemers te behartigen. Zo worden nadere schriftelijke vragen aan 
Remco Feith toegestuurd. Op basis van deze antwoorden gaat het Lomivé bestuur 



haar standpunt innemen over de manier waarop wordt gewerkt aan dit voorstel en 
onder welke condities zij al dan niet wil werken met het ondernemersfonds.  
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