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Beste ondernemers van Bedrijventerrein Schiebroek,
Omdat de reguliere nieuwsbrief pas in December wordt verzonden maar er toch belangrijk nieuws is te
melden, ontvangt u deze Nieuwsflits.
Met vriendelijke groet,
Stichting BIZ Schiebroek

De BIZ draagvlakmeting; Het woord was aan u!
Op 23 november jl. is de uitslag bekend gemaakt
van de stemming van de BIZ draagvlakmeting over
de BI-Zone Schiebroek. Van de teruggekomen
reacties bleek 83% (!) positief over de invoering
van een BIZ op ons bedrijventerrein en de
aanstelling van een professionele parkmanager in
de persoon van Edwin Markus. Een mooi resultaat
voor de ondernemers, de stichting en de gemeente
Rotterdam. We kunnen terugkijken op een
succesvol traject waarin we als private en publieke
sector zeer goed hebben samengewerkt. Dit hoge
draagvlak geeft alle vertrouwen voor een toekomst
waarin we als belangenbehartiger van de
deelnemers hard zullen werken aan een nog beter
terrein en tal van andere voordelen voor de
ondernemers. Lees hier het persbericht.

UITNODIGING
Kwartaalborrel op 30 November a.s.
Aanstaande woensdag vindt vanaf 17.00 uur de officiële aftrap van de BIZ plaats aan de
Dotterbloemstraat 25. Wij hopen dat u tijd heeft om getuige te zijn van de ‘echte’ start van
het parkmanagement op bedrijventerrein Schiebroek. De voorzitter van de stichting, Dick
van der Graaf, en de parkmanager Edwin Markus zullen kort terugblikken op de periode
van voorbereiding die startte in het voorjaar van 2011 en die uiteindelijk heeft geresulteerd
in een draagvlak van een zeer ruime meerderheid. Uiteraard worden tevens de reeds
geboekte resultaten en toekomstplannen van de stichting besproken. Hier kunt u het initiële
BIZ plan vinden. Uiteraard staan wij open voor uw wensen en opmerkingen in het belang
van ons bedrijventerrein. Na de presentaties zal er meer dan voldoende ruimte zijn om uw
vragen te stellen en ideeën aan te reiken.
Wij zien er naar uit u allen te ontmoeten aan de Dotterbloemstraat 25 waar we omstreeks 17.30 uur zullen klinken op
een sprankelend bedrijventerrein! Hier vindt u de uitnodiging.
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Bel 06 – 53 738703 of stuur een bericht aan edwin@markus.nl

