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BELANGRIJKE OPROEP!
Keurmerk Veilig Ondernemen
De werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

Om het voor u zo gemakkelijk

moeite in het gezamenlijke

is de afgelopen weken bezig geweest om namens de ondernemers

mogelijk te maken, hebben we

belang van het bedrijventerrein

samen met de politie, brandweer en de gemeente een inventari-

een link aangemaakt, waarop u

en dus ook in uw belang.

satie te maken van de veiligheid op ons bedrijventerrein.

de vragen direct digitaal kunt
invullen. U hoeft het dus niet

Vorderingen werkgroep

een enquête om nulmeting

meer op papier in te vullen en

Concreet is er eind mei een

te kunnen maken aangaande

op te sturen, maar kunt heel

schouw uitgevoerd, waarin we

de veiligheid om ons terrein.

snel via de link uw informatie

hebben kunnen vaststellen dat er

Op basis hiervan zullen we

aanleveren.

op korte termijn al verschillende

een plan van aanpak voor de

zaken kunnen worden verbeterd.

komende

Onder meer zijn er betreffende

partijen zich aan committeren.

jaren,

waar

alle

het beheer en onderhoud een

Deze link zal u komende week
worden toegestuurd. Mocht

U doet toch oo
k mee?
Bij voorbaat da
nk voor
uw medewer
king!

u de KVO-B enquête nog niet

aantal zaken te lang blijven lig-

Digitaal invullen en verzenden

hebben ingevuld, dan vragen

gen, waarop de gemeente drin-

Diverse ondernemers hebben

wij u om het via deze link als-

gend zal worden aangesproken.

de enquête al ingestuurd, maar

nog te doen. Het behalen van

om goede en betrouwbare

het Keurmerk draagt bij aan

Ook hebben wij de onder-

conclusies te kunnen trekken,

meer veiligheid en collectiviteit

nemers de afgelopen weken

hebben we toch nog meer

en biedt voordelen voor de

gevraagd mee te werken aan

reacties nodig.

ondernemers. Het is een kleine

Glasvezel
Zoals u reeds heeft kunnen lezen zijn de werkzaamheden voor de aanleg van glasvezel onlangs
gestart. De stichting en de BIZ zijn verheugd

Beelen Afvalmanagement biedt collectief afvalcontract

over het feit dat deze moderne verbinding nu

Het parkmanagement is afgelopen periode bezig geweest met het afvalmanagement op ons

groot voordeel voor de huidige en toekomstige

bedrijventerrein. Wij zijn verheugd u mede te delen dat de stichting BIZ Schiebroek een samen-

ondernemers op ons bedrijventerrein.

werking is aangegaan met de firma Beelen, die een zeer gunstige aanbieding heeft gedaan

Het is goed om te weten dat u, indien u vóór

voor het ophalen van het (bedrijfs-) afval. Binnenkort zal de firma Beelen beginnen met het

1 september besluit, u nog tegen een lager

bezoeken van alle ondernemers op BT Schiebroek om een op maat gemaakte offerte te maken.

tarief wordt aangesloten op dit hypermoderne

Uiteraard staat het u geheel vrij om gebruik te maken van deze aanbieding, maar u kunt er van

netwerkt. Indien u later besluit tot aanleg, zullen

overtuigd zijn dat het een scherpe propositie is, waarbij u op uw kosten kunt besparen.

de kosten hoger uitvallen.

ook tegen geringe kosten wordt aangelegd. Een
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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

Een nieuwe website
Dat de stichting Parkmanagement Bedrijven-

de hulp van Aleman Reclamebureau.

terrein Schiebroek niet stil zit, weet u intus-

Wij laten u binnenkort weten wanneer de

sen. Er worden de nodige stappen gezet. Een

gerede site met alle relevante informatie

van de zaken die van belang is, is de website

over uw bedrijventerrein online is.

van de stichting.
De website is binnenkort in de lucht!

Heeft u nieuws of ideeën?

De site is mede tot stand gekomen dankzij

Meld het ons!

Barbecue
De traditionele Zomer Barbecue vind plaats op

donderdag 30 Augustus
a.s. vanaf 17.00 uur bij
PEC Catering
aan de Zuringstraat 15.
De uitnodiging treft u bijgaand aan. Op deze
barbecue wordt u bijgepraat over onder
andere het Keurmerk Veilig Ondernemen en
de overige activiteiten van de stichting.
Wij zien uit naar uw aller komst!

Wij wensen
u een fijne vakantie!
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