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HERSTRUCTURERING!
DE STAND VAN ZAKEN
ARJAN REVERDINK (Projectmanagementbureau Rotterdam)
Afgelopen jaar zijn in het kader van de herinrichting van het
bedrijventerrein een aantal tastbare resultaten geboekt. Er is
een glasvezelkabel aangelegd en er is (conform de eis van het
Hoogheemraadschap) extra open water gerealiseerd ter compensatie van de bouwrijp gemaakte arealen bedrijfsterrein langs
de Ratelaarsweg.

2014

Elektrische oplaadpaal

De planvorming voor de grote herinrichting heeft extra tijd ge-

Ter verduurzaming van het bedrijventerrein is bij de

vraagd, maar er is nu sprake van een met alle betrokken partijen

(deel)gemeente een aanvraag gedaan voor de plaatsing van een

afgestemd plan voor de herinrichting. Dit plan gaat nu de definitieve

volledig gesubsidieerde elektrische oplaadpaal.

besluitvormingsfase bij de deelgemeente in. Ondertussen wordt de
uitvoeringsbereiding opgepakt, waarna in het voorjaar van 2014 de

Gedacht wordt aan een locatie nabij de kruising van de Zuringstraat

uitvoering van de grote herinrichting kan starten.

met de Dovenetelstraat. De (deel)gemeente is momenteel bezig met
de laatste fase van de haalbaarheidsbeoordeling. Verwacht wordt dat

Over de fasering van de werkzaamheden zal afstemming plaatsvin-

in de volgende nieuwsbrief meer verteld kan worden over de locatie

den met de Stichting Bedrijven Investeringszone Schiebroek.

en de planning. De paal zal vooruitlopend op grote herstructurering
geïnstalleerd worden.

Terugblik bijeenkomst Automotion
Onze laatste bijeenkomst vond plaats op 22 januari jl. plaats
bij Automotion. Meer dan 30 ondernemers hadden de gelegenheid om weer eens bij te praten en uiteraard kennis te nemen van de voortgang op het bedrijventerrein. Onze gastheer,
Ralf Houweling, had in samenwerking met PEC een gezellige
atmosfeer gecreëerd waarin de ondernemers gezellig aan het
netwerken waren. Het officiële gedeelte was een terugblik
op het afgelopen jaar door de voorzitter, Dick de Graaf en de
parkmanager Edwin Markus, die uitgebreid verslag deed van
de behaalde resultaten. Er is een jaarverslag gemaakt die elke
ondernemer inmiddels per email heeft gekregen. Daarnaast
werd er ruim aandacht besteed aan het huidige jaar. Een jaar
waarin de met name de geplande herstructurering een grote
rol speelt. Het bestuur van de stichting houdt hierbij de vinger aan de pols en zal u over de voortgang regelmatig op de
hoogte stellen. Daarnaast is 2013 het jaar waarin ons terrein
zal worden gecertificeerd voor het Keurmerk Veilig Ondernemen. Een mooie mijlpaal die ons terrein zal helpen om nog vei-

liger te worden. Daarnaast biedt dit certificaat u ook geldelijk
voordeel. Bijvoorbeeld door een korting op uw verzekeringspremie. U hoort hierover snel meer. Ook op het gebied van
inkoopvoordelen zit het bestuur niet stil. Er wordt continue gezocht naar bedrijven en organisaties die ons voordeel kunnen
bieden. Voorbeelden hiervan zijn de centrale energie-inkoop
en de afval afhandeling. Heeft u zelf een idee om gezamenlijk
voordeel te behalen?
We horen het graag.

#&%3*+7&/*/7&45&3*/(4;0/&

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

Inkoopvoordeel

Zonnepanelen

Afvalverwerking en energie
Op dit moment lopen er twee trajecten die voordeel voor u
kunnen betekenen. De firma Beelen met betrekking tot afvalverwerking en de firma Energy for Professionals op het gebied van
energiekosten. Deze twee bedrijven hebben al diverse bedrijven
op het bedrijventerrein bezocht en hebben geconstateerd dat
er behoorlijke besparingen zijn te behalen. Heeft u nog geen
contact gehad met deze bedrijven maar wilt u sneller weten of u
ook goedkoper uit kunt?

Hieronder treft u de gegevens aan zodat u zelf contact kunt opnemen:

Beelen Rotterdam B.V.
De heer Maurice Hagen
Mob
: 06 127 97 622
Tel
: 088 – 260 0100
http://www.beelen.nl/

Energy for Professionals
De heer Daniel Bonnier
Mobiel : 06 201 35 509
Tel
: 010 - 245 0345
http://www.e4pro.nl/

Duurzaamheid in hillegersberg-schiebroek
De deelgemeente wil duurzaamheid een goede plek geven
in haar beleid en er stappen in zetten. Niet vanuit de rol van
‘de overheid bepaalt’, maar de overheid als stimulator en inspirator voor partijen die in gezamenlijkheid hieraan werken.
Duurzaamheid definiëren wij hierbij niet alleen als ‘natuur en
milieu’, maar als een thema dat overal in terugkomt in de volle
breedte van de samenleving.
Deze ambities zijn verwoord in de nota ‘Kansen voor Duurzaamheid in Hillegersberg-Schiebroek’(inhoudsopgave). Hierin staat ook met welke projecten we, samen met bewoners en
ondernemers, op het gebied van duurzaamheid aan de slag
kunnen gaan. U kunt nu actief meedenken over een aantrekkelijke schone, groene, gezonde en veilige leefomgeving waar
het nu en ook straks goed leven is.

Duurzaam Hillegersberg-Schiebroek
De stichting is aan het onderzoeken of het interessant kan zijn
voor de ondernemers op ons bedrijventerrein om gezamenlijk
zonnepanelen aan te schaffen. Zoals u weet kan het zeer lucratief
zijn om energie uit zonne-energie op te wekken. De verdientijden zijn korter dan voorheen zodat u de investering sneller kunt
terugverdienen. Ook kan er sprake zijn van subsidies die een
en ander nog aantrekkelijker kunnen maken. Uiteraard doen wij
dan het liefst zaken met ondernemers op het terrein zelf die hier
een rol in zouden kunnen spelen. Heeft u interesse om hier rol in
te spelen? Laat het ons weten en wij maken een afspraak om de
mogelijkheden te bespreken. Hier kunt u meer lezen.

AED Training
Zoals u weet zijn op het terrein een aantal AED’s geplaatst. Op
bijgaande kaart kunt u zien waar deze AED apparaten zijn. Heeft
u zelf een AED? Laat het ons weten zodat wij deze ook op kunnen
nemen in onze kaart. Binnenkort wordt er wederom een AED Training georganiseerd op het
bedrijventerrein. In deze korte cursus leert
u om te gaan met de AED apparatuur
en hoe te handelen in geval van
nood. Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om deze training
te volgen? Laat het ons
weten en wij zorgen dat u
wordt uitgenodigd.

Doe actief mee aan één van de tien duurzame sterprojecten!
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