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Herstructurering gestart!
Langzaam maar zeker komen de
werkzaamheden rond de herinrichting van
de openbare ruimte van het
Bedrijventerrein Schiebroek op gang.
De herstructurering is onlangs van start gegaan en er zijn
tot op heden een drietal projecten afgerond. De wateropvang aan de Adrianalaan, de vrachtwagenparkeerplaats
aan de Ratelaarweg en het rechttrekken van de aansluiting
Ratelaarweg/Bergschenhoekseweg.
De werkzaamheden aan de diverse straten worden thans gepland
en daarvoor is ook uw inbreng noodzakelijk. Om de overlast van de
werkzaamheden tot een minimum te beperken, heeft de gemeente
Rotterdam in samenwerking met de stichting BIZ Schiebroek een
formulier ontwikkeld waar u als ondernemer uw belangen en bijzon-

Wij zullen u deze brief ook nog eens per e-mail zenden. Het is in uw

derheden kunt aangeven. In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u het

aller belang dat wij u input krijgen zodat de gemeente hier rekening

formulier en de begeleidende brief aan.

mee kunnen houden bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Het belang van glasvezel

Zonnig Energiek Schiebroek

Rob Herfst:
“We moeten verder en vooruit,
want iedereen heeft steeds meer
internet nodig.”
Onder andere thuis werken en het werken in de cloud vraagt om
steeds snellere internetverbindingen. Rob Herfst van PEC Partycatering aan de Zuringstraat is op dit moment aan het inventariseren of er op het bedrijventerrein behoefte bestaat aan sneller
internet. Om de kosten per deelnemer realistisch te houden zijn
in de eerste instantie minimaal 15 aansluitingen noodzakelijk.

Op dit moment loopt er, in samenwerking met de provincie Zuid
Holland en het Centrum voor Lokale Ondernemerskringen, een
onderzoek naar het inzetten van zonnepanelen op de daken van
de ondernemers op bedrijventerrein Schiebroek.
Onderzocht wordt of er een model te vinden is waarbij zowel de ondernemers als de omwonenden met elkaar samen kunnen werken
om hier voordeel te behalen. Wij verwachten voor de zomer nog de
resultaten van dit onderzoek. Heeft u interesse om zonnepanelen te
plaaten? Laat het ons weten zodat wij u contact kunnen brengen met
de juiste personen. U zult sowieso binnenkort benaderd worden door
de onderzoekers.

Rob heeft hiervoor contact gelegd met UPC die mogelijkheden
zien om sneller internet aan te bieden dan thans gebruikelijk is.
Dit kan met name interessant zijn voor bedrijven die wel over
sneller internet willen beschikken, maar niet direct gebruik hoeven te maken van het aanwezige glasvezel.
Wie meer informatie wenst over deze aanbieding, kan rechtstreeks kontakt opnemen met Rob Herfst via: Rob@pec.nl.
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Nieuwe buren...
Sinds 12 maart heeft de
voormalige schooltuin, die
is gesitueerd naast de entree van ons bedrijventerrein aan de Veldkersweg 50,
een nieuwe bestemming
gekregen. Onder de naam
Natuurtalent is deze bijzondere plek nu vrij toegankelijk voor het publiek en
kun je er zelfs terecht voor
heerlijke bak koffie, thee uit eigen tuin of een lekkere lunch.
Daarnaast worden er tal van activiteiten georganiseerd en
biedt men er ruimte voor vergaderingen en bijeenkomsten.

Ontmoetingsplek met theehuis

Initiatiefnemers zijn Mireille van den Berg en Karen Welp.
Samen met vrijwilligster Tineke van Slagmaat vormen zij Talentfabriek010, die op deze tuin van 2,5 ha leerwerkplekken gaat
organiseren voor jongeren en volwassenen die geen relevante
opleiding of werkervaring hebben. Zij kunnen aan de slag bij
verschillende ondernemers die op de tuin zijn gevestigd en het
complex vorm gaan geven o.a. met stadslandbouw.

Vanaf april wordt er iedere tweede zaterdag van de maand een
“Puurtalent Markt” op de tuin georganiseerd voor groene en sociale ondernemers uit de buurt.
De eerste marktdag vindt plaats op 12 april. Er wordt gestart
met zo’n 20 kramen en bezoekers zijn welkom tussen 10.00 uur
en16.00 uur. Op deze marktdag vindt tegelijkertijd de officiële
opening plaats van “Natuurtalent” . Het spreekt voor zich dat dit
feestelijk gevierd gaat worden.

De tuin is een ontmoetingsplek voor de wijk en één brok confrontatie met de natuur. De aanwezige ondernemers die bijdragen
aan de exploitatie van het gebied hebben veel kennis te delen
met iedereen die daar belangstelling
voor heeft. Zo wordt er aan senioren bijvoorbeeld de mogelijkheid
geboden tot rollatortuinieren en
kunnen kinderen zich uitleven in de
natuurspeeltuin. Ook is er een theehuis voor koffie, thee, gebak en een
kleine lunch. Natuurtalent is open
van woe t/m zon van 10 tot 17 u.

Openingsfeest en eerste maandelijkse markt

Via lokale kranten, huis-aan-huis flyers en sociale media laten de
initiatiefnemers aan iedereen weten dat de tuin weer open is.
Kortom, volop publiciteit!

Deelnemen
Ter kennismaking wordt aan geinteresseerden de mogelijkheid
geboden deel te nemen aan deze “Puurtalent” markt. De prijs
voor een kraam (270 x 80 cm) in april, mei en juni bedraagt € 45.
Wilt u meer weten of informatie over de markt? Neem contact op
via: Talentfabriek010, e-mail: marineke@talentfabriek010.nl
telefoon: 06 53251857, www.facebook.com/natuurtalent010
Mireille van den Berg of Karen Welp.

Agendapunten

Zomer Barbecue

Ledenvergadering VBS en BIS
Binnenkort zal ook de jaarlijkse ledenvergadering weer gehouden gaan worden. Tijdens deze bijeenkomst komen alle
actualiteiten die binnen ons bedrijventerrein een rol spelen
aan de orde.
De datum is donderdag 22 mei 2014. Aanvang 17.00 uur.
In verband met een aantal lopende zaken zoals de voortgang
van de herstructurering, samenwerking op het geied van zonnenergie, het glasvezelnetwerk, et cetera is uw aanwezigheid
van essentieel belang en rekenen wij op uw komst.
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De datum voor de jaarlijkse barbecue is
vastgestald op donderdag 28 augustus 2014.
Noteer deze datum vast in uw agenda!

Contactinformatie
Vereniging Bedrijven Schiebroek
Stichting BIZ Schiebroek
Edwin Markus -Parkmanagement
Mobiel: 06 53 738 703
E-mail: edwin@markus.nl of
parkmanagement@VBS-rotterdam.nl
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