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Interessante Kwartaalborrel bij Royal Sens

Nieuwe bewegwijzering op ons bedrijventerrein

Dinsdag 24 mei jl. vond de kwartaalborrel van de
stichting BIZ Schiebroek plaats bij Tennisvereniging
T.O.E.G. in combinatie met Royal Sens. Tijdens deze
bijeenkomst werden de ruim 30 ondernemers en
vastgoedeigenaren bijgepraat door het bestuur en de
parkmanager over de afgelopen BIZ periode en de
plannen voor de komende jaren. Verder in deze
nieuwsbrief leest u daar meer over. Na het formele
gedeelte werden de gasten rondgeleid bij Royal Sens.
Een zeer interessante ervaring gezien de omvang en
werkzaamheden van dit bedrijf. Meer dan 130
medewerkers drukken 24 uur per dag, 7 dagen per
week miljoenen etiketten voor bedrijven als Unilever,
Coca-Cola etc.

Afgelopen week heeft de firma Cubord ons
bedrijventerrein voorzien van nieuwe
bewegwijzeringborden en welkomstborden bij de
ingangen van ons bedrijventerrein. Ook deze activiteit
hebben wij dankzij de samenwerking tussen de
ondernemers en vastgoedeigenaren kunnen
bewerkstelligen en maakt dat het terrein en nog betere
uitstraling heeft gekregen.

Verkeerssituatie gewijzigd

Nieuw bestuurslid Stichting BIZ Schiebroek/
Vereniging Bedrijven Schiebroek
Na ruim 10 jaar als bestuurslid te hebben
gefunctioneerd heeft het bestuur afscheid genomen
van Sijmen Aleman. Sijmen is niet meer op het
bedrijventerrein gevestigd en hierdoor was zijn
bestuursfunctie vacant geworden. Sijmen heeft veel
voor het bedrijventerrein betekend en kon als geen
ander verwoorden wat er leefde op het terrein. Met
een doos Rotterdams bier is Sijmen uitgezwaaid en
tegelijkertijd is Tim van ’t Veer (Akidia) toegetreden als
bestuurslid. Er is trouwens nog ruimte in het bestuur,
voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Dick van der Graaf.

Voorzitter Dick van Graaf en Sijmen Aleman

Na afloop van de herstructurering werden wij
geconfronteerd met een totaal nieuwe verkeerssituatie
op het bedrijventerrein. De gemeente had gemeend
om de voorrangsregels te wijzigen, wat resulteerde in
24 verkeersborden op de parkeervakken en een
ronduit gevaarlijks situatie door te hard rijdende auto’s
op met name de Zuringstraat en Veldkersweg tussen
de Dotterbloemstraat en Adrianalaan. De stichting
heeft zich hier tegen verzet en de gemeente heeft
inmiddels de situatie gewijzigd. De belijning en
verkeersborden zijn verwijderd en de situatie is weer
als vanouds.

De verkeersborden binnen de parkeerplaatsen zijn grotendeels
verwijderd.
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Aanleg A13 / A16

Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

De procedure om de nieuwe rijksweg aan te leggen
tussen de A13/A16 zijn in volle gang en binnenkort
wordt het Ontwerp Tracébesluit ter visie gelegd. De
afgelopen jaren heeft de stichting zich zoals u weet
hard gemaakt voor een betere ontsluiting van ons
bedrijventerrein. Zoals het er nu naar uit ziet wordt de
hoofdontsluiting van ons bedrijventerrein ten noorden
van de nieuwe rijksweg aangelegd, richting de Anky
Verbeek-Ohrlaan. Hierdoor blijven de ontsluitingen
aan de Berberisweg en Adrianalaan ook gewoon
open. Voor meer informatie kunt u terecht op:
www.a16rotterdam.nl, en dan kiezen voor deelgebied
midden.

Zoals u weet hebben de
ondernemers en vastgoedeigenaren
begin dit jaar mogen stemmen voor
de nieuwe BIZ (2016-2020). Het was
verheugend om te zien dat er
wederom is besloten dat de BIZ
doorgang moet vinden. De
ondernemers en eigenaren zien dus duidelijk het nut
van de samenwerking en de uitvoering van het
parkmanagement.
Tijdens de kwartaalborrel is ook de verantwoording
van de BIZ 2012-2015 aan de orde gekomen en
daarnaast de nieuwe BIZ plannen 2016-2020. Deze
verantwoording en BIZ plannen treft u samen met
deze nieuwsbrief nogmaals aan. Zodat u kunt zien wat
er de afgelopen jaren is gebeurd, en wat we nog van
plan zijn.
Bezoek Wethouder Struijvenberg

Oprichting E-Team
Op donderdag 28 april jl. heeft de eerste bijeenkomst
van ons E(nergie) – Team plaatsgevonden. Onder
leiding van Guus Mulder van TNO en Jaap Kortman
van de IVAM hebben een zestal ondernemers samen
een eerste aanzet gegeven voor energiebesparende
maatregelen op ons bedrijventerrein. U kunt hierbij
denken aan het vervangen van conventionele
verlichting door LED verlichting en isolatie en
dergelijke, maar wellicht ook het plaatsen van
zonnepanelen op de daken van de bedrijfspanden.
Ook de gemeente Rotterdam is hierbij betrokken
omdat ook zij groot belang hechten aan het halen van
de diverse duurzaamheiddoelstellingen. Na de zomer
zult u hier meer nieuws over krijgen.

Op 25 augustus zal
wethouder Maarten
Struijvenberg ons
bedrijventerrein komen
bezoeken. Het bestuur
van de stichting heeft
hem uitgenodigd om
nader te praten over de
ambities die wij
hebben, maar zeker
ook om de knelpunten te bespreken in de
samenwerking met de gemeente. Wellicht heeft u ook
een onderwerp dat besproken zou moeten worden.
Indien dit het geval is, horen wij dit graag zodat wij dit
op de agenda kunnen plaatsen.
Save the Date!
Op 25 augustus zal de traditionele BBQ weer
plaatsvinden. Deze keer zullen wij te gast zijn bij Tim
van ’t Veer van Akidia / Doodskist.nl. Tijdens deze
BBQ vertellen wij u meer over de activiteiten op het
terrein en kunt u daarnaast informeel netwerken met
uw collega-ondernemers. Uiteraard krijgt u t.z.t.
hiervoor nog een uitnodiging, maar zet de datum
alvast in uw agenda!
Vragen en opmerkingen?
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op
met de parkmanager Edwin Markus 06 - 53 738 703 of
stuur een e-mail bericht aan:
parkmanagement@vbs-rotterdam.nl

Xylos koploper op duurzaamheidsgebied.
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