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Make-over van Bedrijventerrein Schiebroek krijgt aanzien.
Er is lang over gesproken en het heeft de gemoederen binnen onze Vereniging Bedrijven Schiebroek en de Stichting BIZ Schiebroek flink bezig
gehouden, maar nu de eerste fase van de herstructurering van ons bedrijventerrein van start is
gegaan ontstaat langzaam maar zeker een beeld
van ons nieuwe bedrijvengebied.

Geen hinderlijke stoepranden meer, maar strakke straten uitgevoerd
in lichtgrijze steen tot aan de gevels met fraaie holle afwateringsgoten,
die de nieuwe geasfalteerde middenbaan markeren.
Dat aanbrengen van de asfaltlagen vormde niet het meeste werk.
Dat zat hem meer in de voorbereidende werkzaamheden, zoals: het
verwijderen van de oude bestrating, het uitmeten van de nieuwe
rijweg, het grondwerk, vervolgens het aanleggen van de holle goten

Want als deze fysieke up-date van ons bedrijventerrein slaagt,

en het leggen van de grijze klinkerbestrating met aan de kop van elke

kun je eerder spreken van een bedrijvengebied of heel voorzich-

parkeerplek een fraaie ronde stenen buffer.

tig van businesspark. Het aanwezige vastgoed zal er natuurlijk
niet meteen door veranderen maar de uitstraling wordt licht en

De entree mag er zijn en momenteel worden de parkeerterreinen

ruim. Ook is er straks ruim voldoende parkeergelegenheid voor

langs de Veldkersweg en aan het einde van de Dotterbloemstraat

gebruikers en bezoekers.

aangepakt. Een metamorfose. Afhankelijk van hoe deze winter zich
zal voltrekken is het plan om in maart de asfalteringswerkzaamheden

Eerste fase.

van de volgende fase te hervatten. Onderdeel van dit alles vormt

Het is nu weliswaar nog erg zanderig, maar wie de bestrating van de

natuurlijk ook het doortrekken van de Dotterbloemstraat, nadat

zojuist in het nieuw gestoken Veldkersweg in ogenschouw neemt,

overeenstemming was bereikt over de grond met de heer Van Elten.

krijgt een goed beeld van hoe het totale gebied straks zal uitpakken.

Kortom, het begin is er. Bedrijventerrein Schiebroek krijgt aanzien.
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UPC, meer energie
uit uw internet.
Op 26 november heeft uw bestuur tijdens een speciaal belegde bestuursbijeenkomst de knoop doorgehakt en groen
licht gegeven voor de aanleg van snel internet door UPC.
Dat betekent dat deelnemers binnen afzienbare tijd kunnen
profiteren van supersnel internet (tot en met 200 mb) voor
lage prijzen (vanaf € 32.50 excl btw)!
UPC Business heeft samen met 25 deelnemers een uniek concept neer gezet door iedereen aan te sluiten tegen lage aansluitkosten (eenmalige aanlegbijdrage 500 euro excl. btw.) en met
een investering door UPC Business van meer dan 60%! Na bijna 2
jaar diep te hebben vergaderd met Rob Herfst, Edwin Markus en
Mirjam Worst (enorm bedankt voor hun inzet), kunnen wij tevreden aangeven dat er eindelijk een doorbraak is bewerkstelligd
dat we binnenkort 25 deelnemers kunnen faciliteren met een
supersnel internet van UPC Business.
Dé voordelen van deze Business Case?
UPC Business verdeeld de totale aansluitkosten over alle aanmeldingen en doet zelf ook een grote investering voor de aanleg. Dankzij voldoende animo heeft UPC een scherpe offerte
uitgebracht. Het succes zit hem dan ook in de samenwerking,

De nieuwe BIZ 2016-2020
komt er aan!
Dat de tijd vliegt, blijkt wel uit het feit dat we binnenkort
kunnen terugblikken op onze eerste periode als Stichting
BIZ Schiebroek. Een tijd waarin we als BIZ Schiebroek veel
hebben bereikt en kijkend naar de toekomst, nog veel te
doen staat. Maar dan wel met een nieuw af te sluiten periode 2016-2020 voor de Stichting BIZ Schiebroek.
Onze aanvankelijke doelstellingen in ogenschouw genomen,
mogen we gerust stellen dat we ons eerste BIZ-tijdperk straks
met succes kunnen afsluiten. Want zo streefden we naar:
1. Directe zeggenschap over de kwaliteit van de buitenruimte,
veiligheid, investeringen en de bedrijfsomgeving.
2. Parkmanagement met een structurele dekking van kosten.
3. Betere communicatie met de locale overheid.
4. Verbetering van de kwaliteit van de buitenruimte in de zin van
schoon, heel en veilig.
5. Het realiseren van collectieve projecten op het gebied van
centrale inkoop en duurzaamheid.
6. Een goede bereikbaarheid van het bedrijventerrein.
7. Een goede promotie van het bedrijventerrein.
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Waarom kiezen voor UPC Business?
- Genieten als ondernemer van de Zakelijke service van
UPC Business!
- Geen administratie- en verzendkosten
- Geen borg voor modem of andere apparatuur
- Gratis installatie door monteur
- Binnen 15 werkdagen geïnstalleerd
- Gratis draadloos internet
- Eigen professionele service desk (0900 9559)
- Bereikbaarheid: 7 dagen per week tot 22 uur ’s avonds
- Storingsmonteur binnen 4 uur op locatie
- Netwerk beschikbaarheid en garantie van 99,6%
- Standaard 1 vast IP adres
- Financieel voordeel: dankzij KVK nummer van klant is de
BTW aftrekbaar (21%)
- Internet met glasvezel snelheden tegen ADSL prijzen

UPC Business kan alleen succesvol industrieterreinen aansluiten
als zo veel mogelijk bedrijven en liefst iedereen bereid is om te
investeren.
Kijk vooruit en zorg dat óók ú straks na Nieuwjaar
blij kunt zijn met supersnel internet!

En kijk waar we nu aan de vooravond van een nieuw af te sluiten
BIZ-periode staan. Onder het beheer van een eigen stichtingsbestuur met daarin aangestelde Parkmanager is er inmiddels
sprake van een goed en direct contact met de locale bestuurders
van onze stad, is een herstructurering van de buitenruimte in
volle gang, waarbij de verkeersdoorstroming dankzij een 2-tal
nieuwe straten een feit is; en camerabewaking fase 2, alsmede de
aanleg van snel internet in gang is gezet. En hoewel een goede
bereikbaarheid in de zin van een optimale ontsluiting van ons
bedrijventerrein nog op het verlanglijstje staat, is de aandacht
voor ons bedrijventerrein dankzij een succesvolle BIZ-Schiebroek enorm toegenomen en daarmee de locatie ook meer op
de kaart gezet.
Op het gebied van een centrale inkoop en coöperatief streven
naar duurzaamheid zijn we het project Zonnig Energiek Schiebroek gestart en ook betreffende een goede ontsluiting van
ons bedrijventerrein zijn we in gesprek met partijen die in de
toekomst binnen het traject A13-A16 voor een reële oplossing
kunnen gaan zorgen.
Dus reden genoeg om ons nu alvast te beraden op het continueren en voortzetten van onze BIZ-positie voor 2016-2020.
Uw bestuur is er klaar voor en rekent op u aller medewerking.
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De nieuwe ontsluiting van het bedrijventerrein Schiebroek
zal worden opgenomen in het Tracé A13-A16.
N 209 Riching A12

Deze afbeelding vertegenwoordigt
de Zuidelijke variant, d.w.z.:
de ontsluiting volgt het nieuwe tracé van
de A13 - A16 paralel aan de zuidzijde.

Aansluiting
Hazelaarweg
Ondertunneling
Lage Bersebos

Doenkade
Toekomstig tracé
Ankie Verbeek-Ohrlaan

Door de komst van de nieuwe verbindingweg A13/A16 zal
het bedrijventerrein Schiebroek op een andere manier ontsloten moeten worden. Hierbij zal de overlast voor naburige
woonwijken (zoveel mogelijk) moeten worden voorkomen.
Het kleinschalige bedrijventerrein Schiebroek is gesitueerd aan de
noordkant van de woonwijk Schiebroek. Het patroon van smalle
woonstraten in dit woongebied is niet geschikt voor groot en
zwaar vrachtverkeer. Om overlast hiervan in de woonwijk tegn te
gaan, rijdt het vrachtverkeer voor het bedrijventrrein Schiebroek
nu via de Bergschenhoekseweg, ten noorden van de huidige
Doenkade. Deze weg verdwijnt door de aanleg van de A13/A16.
Dus is een nieuwe ontsluitingsweg nodig.

Door het ontwerp van het toekomstige knooppunt bij de Ankie
Verbeek-Ohrlaan komt de nieuwe ontsluitingsweg waarschijnlijk
ten zuiden van de snelweg te liggen. De exacte plaats moet nog
worden uitgewerkt. Bij de locatiekeuze spelen vooral verkeerstechnische (on)mogelijkheden een belangrijke rol.
In bovenstaande planschets wordt een mogelijk tracé hiervoor
weergegeven. Deze mogelijkheid gaat uit van een positionering
ten zuiden van de snelweg. De weg wordt bij de aansluiting Ankie
Verbeek-Ohrlaan onder de Ankie Verbeek-Ohrlaan doorgevoerd
en wordt aangesloten op deze weg tegenover de Hazelaarweg.
De hier getoonde oplossing betreft nog geen definitief ontwerp.

De kwartaalborrels vormden weer een gezellige onderbreking
en ongetwijfeld zetten wij deze ook in 2015 voort!

U komt toch ook weer ?
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Zonnig Energiek Schiebroek
Energie voor het oprapen?
Begin deze maand ontving uw bestuur van de Stichting BIZ
Schiebroek uit handen van Herman Timmermans, voorzitter
van de Stichting Clok, de conclusies en aanbevelingen die de
weg moeten ‘plaveien’ naar het winnen van energie uit zonnepanelen op ons bedrijventerrein. Een lijvig rapport dat
het resultaat is van een onderzoek wat op initiatief van uw
stichtingsbestuur is uitgevoerd binnen het project “Zonnig
Energiek Schiebroek” waarin de mogelijkheden worden belicht om te komen tot een verantwoorde investering.
Tijdens een presentatie die op maandag 27 oktober jl. door de
Stichting Clok werd gehouden, adviseerde Gerard Fit, directeur
Parkmanagement in West Friesland, de ondernemers van ons
bedrijvenpark om serieus te kijken naar de aantrekkelijkheid van
investeren in maatregelen, als ook de voordelen van het centraal
inkopen van materialen en opende met het noemen van rendementen variërend van 9 tot 31% (gebaseerd op de successen in
Noord Holland) bij velen de ogen voor dit project. Velen die naar
deze bijeenkomst waren gekomen, waaronder ook vertegenwoordigers van de ca. 70 huishoudens van de bewonersorganisatie, lieten zich positief uit over de presentatie.
Aleida van den Akker was namens de provincie Zuid Holland
present en sprak van een helder en concreet verhaal, dat duidelijk maakt waarom het de moeite loont om met elkaar naar
een dergelijke casus toe te werken. Wel achtte zij het voor de beleidsmakers nog een aardige kluif om het geheel niet onnodig
moeilijk te maken.
Het rapport.
Twee maanden na de genoemde bijeenkomst ligt er in het kader
van “Zonnig Energiek Schiebroek” de uitslag van deze ‘Businesscase Zonne-energie’, die een verkenning is voor en energiecollectief met zonnepanelen. Het motief daartoe moet zijn de wil
tot verduurzaming, besparen op exploitatiekosten en bij te dragen aan vergroening van bedrijf en omgeving.

Hoewel de installaties voor zonnepanelen de afgelopen jaren
zijn gestegen en de energietarieven licht zijn gedaald, blijft het
rendement op de investering interessant. De daarbij gerekende
fiscale aftrekposten voor een gemiddelde MKB’er maken een
investering in PV panelen volgens het rapport rendabel. De
terugverdientijd is 4,3 jaar wat een jaarlijks rendement op de
investering inhoudt van 23,5%. Door groot in te kopen kan men
bovendien profiteren van kortingen op de installatie. Daarnaast
zorgt deze collectieve inkoop voor een lagere inkoopsprijs van
energie.
De meerwaarde van de bewonerssamenwerking verhoogt de
financiële haalbaarheid, aldus het rapport. Door de aankoop
van panelen aan bewoners te laten en de panelen bij bedrijven
te plaatsen, kan duurzame energie voor ondernemers worden
gecreëerd omdat zij als vereniging van kleingebruikers een
deel van de opgewekte stroom van hun eigen gebruik mogen
salderen. Hieruit wordt weliswaar een beperkt financieel rendement verkregen, maar het levert een hoog maatschappelijk
rendement.
Het rapport laat verder zien dat bij een deelname van ca 70%
van het aantal bedrijven al een CO2 reductie kan worden bereikt
die zo’n E10.000,- per jaar oplevert.
Uw bestuur buigt zich over de inhoud van het rapport en zal
zich beraden over welke stappen er in de komende tijd moeten
worden gezet.
Het volledige rapport zal inzichtelijk worden gemaakt via de website, waar u het ook in zijn geheel zult kunnen downloaden. Maar
het zal tevens aan alle ondernemers worden toegezonden.

Als Bedrijven Vereniging Schiebroek en de Stichting BIZ Schiebroek
laten we een jaar achter ons waarin veel is bereikt en gebeurd.
Maar ook het komend jaar staat er weer veel op de planning. Te beginnen
met het doortrekken en de ingebruikname van de Dotterbloemstraat.
Wij hopen dit feit begin volgend voorjaar op een feestelijke wijze
met u allen te mogen vieren. Voor nu wensen wij u....

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