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De draagvlakmeting;
Het woord was aan u!
Op 23 november werd de uit

sitief over de invoering van de

we kunnen terugkijken op een

slag van de draagvlakmeting

BIZ ten behoeve van parkma

traject waarin we als private

bekend gemaakt door de ge

nagement op bedrijventerrein

en publieke sector zeer goed

meente Rotterdam. Van de

Schiebroek! Een mooi resul

hebben

teruggekomen reacties bleek

taat voor de ondernemers, de

geeft alle vertrouwen voor de

83% (benodigd was 66,7%) po

stichting en de gemeente en

toekomst!

samengewerkt.

Dit

Kwartaalborrel d.d. 30 november jl.
30 november jl. vond de officiële kwartaalborrel

Uiteraard werden tevens een aantal toekomst

plaats bij Boekhoudbureau Van Bockel. Meer dan

plannen van de stichting besproken.

30 ondernemers hadden de tijd genomen om
getuige te zijn van de ‘echte’ start van het park

De voorzitter van de stichting:

management op bedrijventerrein Schiebroek. De

Dick van der Graaf legde verantwoording af over

voorzitter van de stichting, Dick van der Graaf en

het in het afgelopen jaar gevoerde beleid. Hij

de parkmanager Edwin Markus blikten terug op de

stelde vast dat de kopgroep, het bestuur en de

periode van voorbereiding die startte in de zomer

parkmanager veel werk hebben verzet om tot dit

van 2011 en die uiteindelijk heeft geresulteerd in

resultaat te komen.

een draagvlak van een zeer ruime meerderheid.

Boekhoudbureau
H. van Bockel
De heer Hans van Bockel
vertelde over zijn

admini

stratiekantoor dat reeds vele
jaren een baken blijkt te zijn
voor veel ondernemers die hun

De parkmanager Edwin Markus:

administratie op deskundige

De parkmanager gaf in kort bestek de plannen

lantaarnpalen. Daarnaast wordt de laatste hand

en professionele wijze willen

aan voor de toekomst. Parkmanagement is een

gelegd aan de raamovereenkomsten ten behoeve

uitbesteden. Het kantoor biedt

ontwikkeling die uiteindelijk zal leiden tot een

van glasvezel.

een scala aan diensten voor

bedrijventerrein waar elke ondernemer zich

Er zijn reeds een aantal offertes ontvangen en

zowel kleine als grotere on

graag wil vestigen. In eerste instantie doordat

er wordt onderzocht of een glasvezelnetwerk

dernemers op het gebied van

het een schoon, heel en veilig terrein is. Een

in eigen beheer kan worden geëxploiteerd.

onder andere de financiële

tweede peiler is de mogelijkheid om goedkoper

Deze laatste optie zou betekenen dat alle on

administratie.

Uitgangspunt

diensten in te kopen en, last but not least, waar

dernemers op BT Schiebroek kunnen profiteren

hierbij is dat de klant geheel

ondernemers elkaar kennen en zaken met elkaar

van de diensten op zo’n hoogwaardig netwerk

wordt ontzorgd zodat de on

doen. In de afgelopen periode zijn al enkele za

tegen de laagst mogelijke kosten. Daarnaast zijn

dernemer zijn handen en hoofd

ken voortvarend opgepakt zoals de schoonmaak

de eerste kontakten gelegd met betrekking tot

vrij heeft om dat te doen waar

actie van het terrein en het herstel van enkele

de gezamenlijke inkoop van afvalverwerking en

hij goed in is: ondernemen.

zaken als omgereden bermblokken en defecte

energie. Wij houden u op de hoogte.
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Heeft u vragen en/of opmerkingen? Bel 06 – 53 738703 of
stuur een bericht aan parkmanagement@vbs-rotterdam.nl, www.vbs-rotterdam.nl

Wij wensen u
prettige feestdagen en een
in alle opzichten fantastisch

2012!
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