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Heden, twintig januari tweeduizend drieëntwintig, ben ik Meester Maria _______ 

Catharina Regina Strijbos, kandidaat-notaris, hierna te noemen “notaris”, _____ 

als plaatsvervanger waarnemende het kantoor van Meester Johannes ________ 

Hendrik Marinus van Voskuijlen, notaris met plaats van vestiging de ___________ 

gemeente Bladel, overgegaan tot het opmaken van een procesverbaal-akte __ 

op verzoek van de te Bladel gevestigde publiekrechtelijke rechtspersoon: _____ 

de Gemeente Bladel, kantoorhoudende te 5531 BC Bladel, Markt 21 __________ 

(postadres: Postbus 11, 5530 AA Bladel), __________________________________________ 
en heb ik op verzoek van die gemeente inzake het instellen casu quo _________ 

voorzetten van twee Bedrijveninvesteringszones in het centrum van Bladel - _ 

één voor gebruikers en één voor vastgoedeigenaren- controle op de ___________ 

stemming gehouden en de uitslag van de stemming vastgesteld, een en ______ 

ander conform het bepaalde in "Reglement Draagvlakmeting BIZ gebruikers _ 

en BIZ eigenaren centrum Bladel 2023". ____________________________________________ 
Deze stemming is als volgt verlopen: ________________________________________________ 
- Er werd voor beide groepen een lijst met bijdrageplichtigen opgesteld; ____ 
- Alle bijdrageplichtigen op de lijst hebben een informatiebrochure, plus _____ 

een uitnodiging om te stemmen en een stemkaart gekregen. _________________ 
- Gedurende de stemperiode die eindigde op negentien januari ________________ 

tweeduizend drieëntwintig hebben alle bijdrageplichtigen de mogelijkheid  

gekregen hun stem uit te brengen over de Bedrijveninvesteringszone. _____ 

Door het invullen van naam, adresgegevens, datum alsmede het ___________ 

plaatsen van een handtekening op de stemkaart, kon men stemmen over  

het al dan niet instellen van een Bedrijveninvesteringszone. Vervolgens __ 

kon de stemkaart in een gesloten envelop in de neergezette stembus op _ 

het adres van gemelde gemeente gedeponeerd worden, danwel per post  

geretourneerd worden aan gemelde gemeente; ___________________________________ 
-  Tijdens een informatie-avond die heeft plaatsgevonden op donderdag _____ 

negentien januari tweeduizend drieëntwintig in gemeenschapshuis Den __ 

Herd te Bladel, kon de stemkaart, nadat deze op voorschreven wijze was  

ingevuld, in een gesloten envelop eveneens in de stembus gedeponeerd _ 

worden, die voor die gelegenheid was meegenomen naar _____________________ 

gemeenschapshuis Den Herd te Bladel; _____________________________________________ 
- Nadat de stemperiode was geëindigd, zijn overeenkomstig het bepaalde _ 

in artikel 2 lid 6 van het "Reglement Draagvlakmeting BIZ gebruikers en __ 

BIZ eigenaren centrum Bladel 2023" de stemmen geteld door de ____________ 

stemcommissie, onder toeziend oog van mij, notaris, welke telling heeft __ 

plaatsgevonden op negentien januari tweeduizend drieëntwintig en ________ 

twintig januari tweeduizend drieëntwintig; ____________________________________________ 
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De uitslag van de stemming voor de gebruikers is als volgt: ____________________ 
er zijn: ____________________________________________________________________________________ 
1. eenhonderd acht (108) stemgerechtigden; _______________________________________ 
2. vijftig (50) stemmen vóór het instellen van een Bedrijveninvesteringszone; _ 
3. drie (3) stemmen tegen het instellen van een Bedrijveninvesteringszone; ___ 
4. vijf (5) stemmen ongeldig. __________________________________________________________ 
De voorstemmers vertegenwoordigen veertien miljoen ___________________________ 
achthonderdtweeënvijftigduizend euro (€ 14.852.000,00) aan WOZ-waarde; __ 
de tegenstemmers vertegenwoordigen vijfhonderddrieëntachtigduizend euro _ 

(€ 583.000,00) aan WOZ-waarde. ____________________________________________________ 
De uitslag van de stemming voor de vastgoedeigenaren is als volgt: _________ 
er zijn: ____________________________________________________________________________________ 
1. eenhonderd negentien (119) stemgerechtigden; ________________________________ 
2. vierentachtig (84) stemmen vóór het instellen van een _________________________ 
Bedrijveninvesteringszone; ____________________________________________________________ 
3. acht (8) stemmen tegen het instellen van een Bedrijveninvesteringszone; __ 
4. één (1) stem ongeldig. ______________________________________________________________ 
WAARVAN AKTE in minuut opgemaakt is verleden te Bladel op de datum in _ 

den hoofde dezer gemeld en vervolgens door mij, notaris, ondertekend. ________ 
Volgt ondertekening  
  

 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 

te Bladel, op 20 januari 2023, door mij, 
Meester Maria Catharina Regina 
Strijbos, kandidaat notaris, als 
waarnemer van mr. Johannes Hendrik 
Marinus van Voskuijlen, notaris te 
Bladel 
 


