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BT Schiebroek EnergiePositief in 2022

BIZ aanslagen 2017

Zoals u eerder heeft kunnen lezen, behoort
bedrijventerrein Schiebroek tot de eerste 10
bedrijventerreinen in Nederland die deel gaat
nemen aan het project “250 Bedrijventerreinen
EnergiePositief ” (www.bepositief.nl). De gemeente
en de provincie Zuid-Holland heeft inmiddels
positief gereageerd op onze subsidieaanvraag. Nu
deze subsidies zeker zijn, zal het bestuur van de
stichting in samenwerking met het E-team een
keuze gaan maken voor welke partij zij gaan kiezen
als Energiecoördinator. Deze zal in nauw overleg
met de parkmanager het project verder uit gaan
voeren. Een en ander zal in maart in ieder geval
van start gaan.

Inmiddels heeft u als ondernemer en/of eigenaar de
aanslagen van de BIZ 2017 binnen gekregen. Een
aantal eigenaren hebben vragen gesteld omtrent
het aantal aanslagen als het meerdere panden
betreft. De stichting heeft hierom contact gelegd
met de Belastingdienst van de Gemeente
Rotterdam om deze aanslagen nader te bekijken.
Heeft u ook vragen over uw aanslag? Neem dan
contact op met de parkmanager. Hij zal u
informeren welke stappen u kunt nemen om met de
belastingdienst in gesprek te komen.

Camerabeveiliging
De
daadwerkelijke
uitvoering
van
de
camerabeveiliging komt steeds dichterbij. Inmiddels
heeft Stedin de opdracht gekregen om de kabels te
leggen bij de diverse cameramasten en is een en
ander geregeld met elektriciteit en Ziggo. ProRec
verwacht
(afhankelijk
van
de
benodigde
vergunningen) dat voor de zomer alles zal werken
en heeft bovendien nog een mooie aanbieding voor
de ondernemers op het bedrijventerrein om ook hun
eigen gebouw te kunnen beveiligen. Binnenkort
hoort u hier meer van tijdens een speciale
kwartaalborrel in het kader van de camera’s

Gezellige Nieuwjaarsborrel bij de Kookstudio
Op dinsdag 10 januari vond de traditionele
Nieuwjaarsborrel plaats bij de Kookstudio.
Voorzitter Dick van der Graaf blikte terug op het
afgelopen jaar en keek uiteraard weer vooruit naar
dit lopende BIZ jaar waar weer veel activiteiten
gepland staan. Helaas was de belangstelling onder
de ondernemers en vastgoedeigenaren deze keer
minder dan andere keren. Reden voor het bestuur
om eens na te denken over een andere opzet voor
dit soort bijeenkomst.

Cameralocaties Bedrijventerrein Schiebroek
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Vacature Bestuur

Nieuwe Bedrijfscontactfunctionaris

Binnen het bestuur van de Vereniging Bedrijven
Schiebroek / Stichting BIZ Schiebroek is een
vacature vacant gekomen doordat Rob Herfst ons
bedrijventerrein heeft verlaten. Het bestuur beslist
over de maatregelen die noodzakelijk zijn om ons
bedrijventerrein schoon, heel en veilig te houden
zodat de ondernemers en vastgoedeigenaren goed
zaken kunnen blijven doen.

Vanuit de gemeente Rotterdam
zijn de
bedrijfscontactfunctionarissen het eerste en vaste
aanspreekpunt voor ondernemersverenigingen. Zij
leggen verbinding tussen de ondernemers en
gemeente zodat beleid en plannen beter op
ondernemers kunnen worden afgestemd. Loopt u
tegen knelpunten aan in het ondernemerschap en
denkt u dat de gemeente kan helpen om een
oplossing te vinden? Dan kunt u contact opnemen
met Jacqueline Paul, telefoon: 06-51016659 of email: j.paul@rotterdam.nl. Jacqueline is vanaf dit
jaar onze bedrijfscontactfunctionaris in plaats van
Annemiek van der Valk die dit eerder deed.
Inmiddels
heeft
Jacqueline
al
een
bestuursvergadering bijgewoond en bijgepraat over
onze ambities.

Het bestuur komt 1 x per maand bijeen waarbij de
vergadering meestal 1 uur duurt.
Heeft u interesse om het bestuur te versterken?
Neem dan contact op met de voorzitter, Dick van
der Graaf per telefoon: 06-26845662 of e-mail:
dg@nvandergraaf.nl

Inventarisatie restafval & inzamelaars
Vervolg PulsUp
Uit het onderzoek van PulsUp is gebleken dat de
uitwisselingsmogelijkheden voor reststromen in
Schiebroek beperkt zijn. Het onderzoek bevestigde
dat een aantal ondernemers kleine, soms goed te
recyclen afvalstromen hebben die nu nog met het
restafval meegaan. We willen graag onderzoeken
of er winst te behalen is door deze kleine stromen
te combineren. Joost de Groot van PulsUp komt
half maart, de exacte datum wordt nog
aangekondigd, langs om deze stromen met een
korte vragenlijst te inventariseren. Daarna bekijken
we of we op basis van deze informatie voorstellen
kunnen doen die bijdragen aan een duurzamere
inzameling en verwerking van deze stromen.

Oproep
Heeft u iets leuks te melden voor uw collegaondernemers/vastgoedeigenaren? Wij kunnen uw
boodschap, mits gericht aan alle ondernemers, voor
u doorzenden aan de bij ons beschikbare e-mail
adressen.

Vragen en opmerkingen?
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact
op met de parkmanager Edwin Markus, telefoon:
06 - 53 738 703 of stuur een e-mail bericht aan:
edwin@markus.nl
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