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Herinrichting Bedrijventerrein
op de keper beschouwd!
Officiële delegatie noteert punten van aandacht.
Op 25 juni j.l. was het dan eindelijk zover en kon een rondgang worden
gemaakt over het bedrijventerrein voor een officiële schouw van de bijna
afgeronde revitalisering van ons bedrijventerrein. Vertegenwoordigers
van de Gemeente Rotterdam; afdeling projectmanagement,
afgevaardigden van de uitvoerende bedrijven, enkele bestuursleden
van de Vereniging Bedrijven Schiebroek en de Stichting BIZ Schiebroek,
alsmede de Parkmanager Edwin Markus, hadden zich in de ochtend
verzameld om met eigen ogen de resultaten van de herinrichting te
beoordelen. De zon werkte mee en dus had iedereen er zin in.
Alle partijen bijeen.

Een positieve afronding.

De eigenlijke opdracht voor

Een grappige bijzonderheid

dit gevarieerde gezelschap

vormde hier en daar de plaatsen

omvatte het nauwkeurig in

waar binnen het plan enkele

kaart brengen van de mogelijk

bomen waren gepland. Zoals

ontstane schades, geconsta-

langs de Weegbreestraat aan de

teerde gebreken en eventuele

parkzijde. Een totaal overbodige

aanvullingen of aan te brengen

plek die al groen genoeg is,

wijzigingen op het grotendeels

maar waaruit ook kan worden

uitgevoerde herinrichtingsplan.

Een flink gezelschap naam aan de schouw deel.

opgemaakt dat een dergelijk

grotendeels omdat met name

Schadeherstel.

vermoedelijk door een

wordt uitgewerkt, zonder dat

de Ratelaarweg op het moment

Het nut van deze controle werd

onhandigheid met een shovel.

men erg heeft in de aard van

van deze inspectie nog in

echter al snel duidelijk toen hier

uitvoering verkeerde.

en daar toch ook verschillende

Verkeersveiligheid.

Het was goed dat alle betrokken

eigenaardigheden en schades

Een hele verbetering ten

Nadat alle aandachtspunten

partijen bij deze rondgang wa-

werden geconstateerd.

opzichte van de oude situatie

voor nadere uitwerking en

ren vertegenwoordigd omdat

Zo kwamen bijvoorbeeld

vormen natuurlijk de door-

uitvoering waren genoteerd en

alle punten van aandacht direct

niveauverschillen aan de orde

getrokken straten. Hoewel in

de schouw naar ieders tevre-

kon worden besproken en

tussen de entrees van bedrijven

de Dotterbloemstraat deze

denheid kon worden afgerond,

over oplossingen kon worden

en de nieuwe bestrating. Bij

rechtstreekse doorsteek voor

heerste er in het algemeen

gediscussieerd.

zware regenval zou dit wellicht

het verkeer ook al bedenkingen

een zeer positieve stemming

We spreken nadrukkelijk van

inrichtingsplan op de tekentafel

aangrenzende gebieden.

problemen kunnen geven

oproept bij de daar gevestigde

over het bereikte resultaat.

Enorme verbetering.

met de afwatering. Ook bleek

ondernemers; in verband met

Een uitslag die bijdraagt in een

Vrijwel iedereen reageerde

een bedrijfsgevel geraakt

het harde rijden en de gevaar-

werkelijke opwaardering van

enthousiast bij de eerste aanblik

en enigszins verschoven ten

lijke kruising die er is ontstaan.

het gehele bedrijventerrein en

van deze bijzondere verande-

opzichte van het fundament,

Snelheidsaanduidingen hebben

het vastgoed in het bijzonder.

ring van het bedrijventerrein.

daar geen zin, omdat volgens

Een ware metamorfose die

de daarvoor geldende regels er

Heeft u naar aanleiding hiervan

in elk opzicht alleen maar

dan ook weer drempels zouden

vragen of opmerkingen, stuur

positieve reacties teweeg bracht

moeten worden aangebracht in

dan uw e-mail naar:

bij de deelnemers aan deze

het pas geasfalteerde wegdek.

parkmanagement@vbs-

schouw.

Dus aandacht voor de kruising.

rotterdam.nl of edwin@markus.nl
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Een nieuwe BIZ!
Bent u er klaar voor?
Het nieuwe BIZ-plan laat zien dat we de smaak te pakken hebben.
De met veel inzet verkregen Experiment-BIZ uit 2011 loopt dit jaar ten einde en dus staan wij aan de
vooravond van een nieuw initiatief voor een Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Nu echter gebaseerd
op de nieuwe Wet op de Bedrijveninvesteringszones die per 1 januari van dit jaar van kracht is.
In de nieuwsbrief van het afgelopen voorjaar lieten wij u weten dat de aanvraag voor een nieuwe
BIZ-periode werd ingediend. Inmiddels ligt ook het concept BIZ-plan op tafel. Een plan waarvan de
inhoud laat zien dat wij niet onervaren zijn en inmiddels de smaak te pakken hebben.
Kortom, vol van nieuwe uitdagingen.
Waar gaat het om?

diensten en andere overheids-

en ook het onderhouden en

wordt uitgekeerd als subsidie

Zoals u allen weet is de

instellingen of instanties van

vergroten van AED-locaties

door de gemeente, bijdragen

Bedrijveninvesteringszone

zakelijke dienstverlening (KvK,

(defibrillatoren).

die bestaan uit subsidies van

(BIZ) een wettelijk instrument

etc.).

waarmee ondernemers en

gemeente en provincie, maar
Het thema Bereikbaarheid

daarnaast kunnen we kijken

vastgoedeigenaren gezamen-

Plannen 2016-2020

vraagt uiteraard aandacht voor

naar sponsorgelden en overige

lijk investeren in de kwaliteit

Voor de periode 2016-2020 ligt

het traject A13 – A16. Maar

inkomsten, die gekoppeld

van hun (bedrijfs)omgeving.

er een BIZ-plan dat weer een

ook de aanpak van parkeer-

zouden kunnen worden aan te

Ofwel, een instrument voor en

flink aantal criteria bevat die

overlast, het overnachten van

houden acties of activiteiten

door ondernemers.

uw bestuur wil verwezenlijken.

vrachtwagens, de verbetering

op het terrein.

van het fietsverkeer en wellicht
In de afgelopen periode heb-

Het thema ‘Schoon heel

het onderzoeken van de be-

Lidmaatschap VBS

ben we kunnen zien wat ons

& veilig’ bevat een aantal

hoefte aan een pendeldienst

Het plan en een meerjaren-

dat kan opleveren. Een prach-

punten die vragen om

‘openbaar vervoer’. Ook dient

begroting wordt opgesteld

tig aangelegd stratenplan

gemeentelijke inzet, zoals: de

te worden gekeken naar het

door het Stichtingsbestuur

(schoon, heel & veilig) met de

collectieve beveiliging, waarbij

herstel van de bewegwijzering

die verder ook tot taak heeft

nodige voorzieningen, zoals:

een aangepast cameraplan

op het terrein nu de bestrating

het managen en bewaken

een betere bereikbaarheid,

en surveillancerondes aan de

gereed is gekomen.

van deze plannen. Na de

royale parkeergelegenheden,

orde worden gesteld. Belang-

ook voor trailers en trucks, een

rijk onderdeel hiervan vormt

Het thema ‘uitstraling en

worden alle bijdrageplichtige

snelle internet verbinding,

uiteraard het optimaal func-

overige zaken’ legt het accent

ondernemers in staat gesteld

openbaar groen en een sterk

tioneren van de verlichting

op wat er kan worden gedaan

lid te worden van de Vereni-

verbeterde uitstraling dat de

en signaleren van defecten,

aan de uitstraling van private

ging Bedrijven Schiebroek. Dit

vastgoedwaarde op ons terrein

maar ook de overlegstruc-

kavels, leegstaande panden

lidmaatschap is gratis.

in ruime mate heeft verhoogd.

tuur ‘veilig’ met gemeente,

en het realiseren van een

Maar ook de onderlinge saam-

politie en brandweer. Hiertoe

responsive website.

horigheid tussen ondernemers

behoren veiligheidsenquêtes,

is door de BIZ verbeterd.

de jaarlijkse schouw en niet te

Financiele verantwoording

Heeft u naar aanleiding hiervan

Al met al draagt een BIZ bij in

vergeten handhavingsacties

Voor dit alles is uiteraard

vragen of opmerkingen, neem

betere onderlinge contacten

i.v.m de aanpak van zwerfvuil

geld nodig en dat komt niet

dan contact op met onze

en verhoudingen, zowel

en overlast. Het stimuleren

altijd uit de lucht vallen.

parkmanager Edwin Markus of

tussen ondernemers onderling

van aangiftebereidheid bij

De inkomsten van de BIZ

stuur uw e-mail naar:

als de vertegenwoordigers

ondernemers is een punt,

Schiebroek bestaan enerzijds

parkmanagement@vbs-

van o.a. de gebiedcommissie,

als ook preventietips ingeval

uit de BIZ-bijdragen van de

rotterdam.nl of edwin@markus.nl

gemeente, provincie, hulp-

van inbraak, overval of brand

heffingsplichtigen en die

oprichting van een nieuwe BIZ
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Camerabeveiliging!
Nieuwe gezichtspunten.
Acht jaar geleden werd door het bestuur van de Vereniging Bedrijven
Schiebroek voor het eerst cameratoezicht geïnstalleerd op basis van de
toen geldende regels en voorschriften. Weliswaar is lopende de afgelopen
periode kentekenherkenning aan het systeem toegevoegd, maar in de
praktijk is gebleken dat het huidige systeem en de inrichting daarvan niet
meer voldoet. Verbeterde technieken en nieuwe regels liggen hieraan ten
grondslag. Uw bedrijventerrein zet zich op basis van een nieuwe BIZ dan
ook in voor Cameratoezicht 2.0!
Bij het gereedkomen van de

voor een algehele vernieu-

Zo het er nu uitziet zullen

nieuwe vrachtwagenparkeer-

herinrichting van ons terrein

wing van het huidige systeem.

de huidige PC’s voor opslag

plaats aan de Ratelaarweg.

is ook de vraag gerezen:

vervangen gaan worden door

Terwijl met UPC afspraken

voldoet het huidige systeem

Kwaliteitsaspecten en een

een centraal meldpunt onder

zijn gemaakt over nieuwe

van cameratoezicht nog wel?

centraal meldpunt.

toezicht van een 7*24 uurs

verdeelkasten voor de aan-

In het kader van deze

Natuurlijk is vanwege het

serviceapparaat met bevei-

sluitpunten. De vergunningen

vraagstelling gaf uw bestuur

doortrekken van de Dove-

ligde datacom omgeving.

voor kabelaanleg en de

opdracht aan o.a. Isolectra

netelstraat en de Dotter-

Op de twee gevelcamera’s

contacten hierover lopen via

om dit nader te onderzoeken

bloemstraat een gewijzigde

in de Nachtschadestraat na

de gemeente Rotterdam.

en te komen met een voorstel

opstelling noodzakelijk, maar

zullen de overige camera’s

ter verbetering dan wel

ook de beeldkwaliteit, ken-

worden vernieuwd. Verder

Zonder twijfel zal het aan-

vernieuwing. Het resulteerde

tekenherkenning, opslag en

zullen de kantelmasten aan

nemen van een nieuwe BIZ

in verschillende aanbiedingen

het uitlezen van live beelden

de Veldkersweg worden her-

bijdragen in een voorspoedig

met vrijwel zeker het advies

vraagt om een andere aanpak.

gebruikt en verplaatst naar de

verloop van dit cameraproject.

De jaarlijkse zomerbarbecue
Dit maal waren we te gast in de modeltuinen van het Tuincentrum Van Gilst
Het begon allemaal om vier uur ‘s middags met de jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging
Bedrijven Schiebroek. Hoewel deze door het bestaan van de Stichting BIZ Schiebroek wat
op de achtergrond is geraakt en een slapend bestaan leidt, is het toch noodzakelijk dat deze
vergadering wordt gehouden. Daarna was er vanaf half vijf de inloop voor de barbecue.
Naar het zich ‘s morgens liet

De opkomst was ten aanzien

van Bockel kwam daarbij aan

in de modeltuinen van het

aanzien, was het niet geheel

van de ca. dertig leden die

bod voor de presentatie van

tuincentrum werd voorbe-

zeker of we het die middag

de vereniging telt helaas erg

het financieel overzicht, dat

reid. Het werd uiteindelijk

van donderdag 9 juli jl. wel

teleurstellend. Maar, daar trok

een positief resultaat liet zien

een gezellige en zonnige

droog zouden houden. Na

het aanwezige bestuur van de

van 447 euro. De heer Tim

namiddag, waarbij iedereen

een paar fikse buien bleken

ondernemersvereniging zich

van ‘t Veer verleende daarbij

de hem en haar voorgescho-

de weergoden ons uiteindelijk

echter niets van aan en dus

décharge als controleur van

telde gerechten heerlijk liet

goed gezind en halverwege

werd er netjes vergaderd.

de kas en ontving voor zijn

smaken. Natuurlijk streeft he

de middag brak zelfs het zon-

Hoewel de vergadering werd

vrijwillige inspanningen een

bestuur van de Stichting BIZ

netje door en werd het toch

gekenmerkt door slechts

flesje wijn uit handen van de

Schiebroek altijd naar een

nog aangenaam.

enkele agendapunten,

voorzitter Dick van der Graaf.

grotere opkomst, maar we

hetgeen begrijpelijk is voor

kunnen toch terugzien op een

Bij het Tuincentrum Van Gilst

een slapende verenging,

Nadat de vergadering was

was alles in gereedheidge-

passeerden de punten een

besloten, arriveerden reeds

geslaagde middag.

bracht om de leden van de

voor een de revue. Ook de

de eerste ondernemers voor

Op de hiernaast liggende

VSB te onvangen.

penningmeester mw. Ine

de zomerse barbecue die

pagina een impressie.
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Jaarlijkse
zomer
barbecue
dit keer bij Van Gilst.

Donderdag
9 juli 2015
‘t was gezellig!
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PMR Project management
Peter Harreman zorgt dat uw project er gelikt uitziet!

Peter Harreman startte in 2004 met zijn activiteiten op het
gebied van projectstoffering en is sinds 2012 gevestigd aan
de Dotterbloemstraat 5E op het bedrijventerrein Schiebroek.
Vooral als het gaat om nieuwbouw, verbouw en renovatie, dan
is Peter de aangewezen partner die u ontzorgt als het gaat om
projectstoffering , coördinatie en realisatie.
Peter geniet dankzij een

dat PMR Projectstoffering

Zelfs het aannemen van

bedrijven is Peter bovendien

jarenlange ervaring in de

realiseert wordt aangegeven

schilderwerk en ander specia-

in staat om op basis van hun

projectensfeer het vertrouwen

vanuit het bestek dat de archi-

listisch werk kunt u met gerust

kennis en ervaring ook buiten

van een groot aantal fabrikan-

tect voorschrijft. Meestal gaat

hart aan hem overlaten.

zijn core-business de juiste

ten en leveranciers. Dat heeft

het daarbij om kantoor– en

als voordeel dat hij snel en

winkelvloeren, maar ook scho-

Trends

adequaat invulling kan geven

len, zorginstellngen of andere

Voor wat betreft trends is

Voor bedrijven op ons bedrij-

aan uw projecten. Stelt u zich-

grootschalige projecten.

Peter up-to-date. Dat is vooral

venterrein heeft Peter een

zelf de vraag: Hoe kan ik mijn

feedback te geven.

te danken aan de fabrikanten

mooie aantrekkelijke korting

vastgoed qua stoffering het

Specialisaties.

en toeleveranciers binnen

in petto.

best aanpakken? Dan is Peter

Peter werkt ‘tailormade’. Dus,

zijn netwerk, die hem met

Sterker nog, zijn motto is:

uw aangewezen businesspart-

zoals de klant het graag

regelmaat informeren over de

“ een goed gestoffeerd kantoor

ner. Hij bekijkt de locatie en

wil. Of het nu gaat om het

(aller)laatste ontwikkelingen

is een lust voor het oog en moti-

biedt u een plan van aanpak

in- en uithuizen van meubilair,

op het gebied van materialisa-

veert klanten en medewerkers.”

waarmee uw projectstoffering

vloerbedekking, gietvloeren,

tie en design. Door jarenlange

van A tot Z is geregeld.

houten vloeren, parket of

samenwerking met een groot

Dus… wat let u. Kijk eens op

Ongeveer 70% van het werk

binnen- en buitenzonwering.

aantal gespecialiseerde

www.pmr-bv.nl

Daarnaast zijn zij actief met

Energiewacht leverden zij on-

ondersteuning in de vorm van

langs nog de Corona’s, Frans

DJ-Shows met licht en geluid.

Duijts en vijf aanvullende acts.

In het pand op de hoek van de Nachtschadestraat - Veldkersweg trok afgelopen najaar Music Entertainment. Leverancier voor evenementen op het gebied van AV-verhuur, Disco Shows
en Artiesten in de vorm van ‘live entertainment’.

Hierin onderscheiden zij o.a.

Natuurlijk met alle benodigde

bruiloften, schoolfeesten en

licht- en geluidseffecten.

classic. Het laatste is vooral

Maar ook -als daar behoefte

gericht op bedrijven en over

aan is- verzorgen zij complete

het algemeen worden de

bedrijfsreportages of achter-

lichtshows dan aangepast aan

grondprojecties van concept

Arnold Wilgenhof en Len-

Dit vormt een belangrijk

de bedrijfskleuren, zoals in het

tot uitvoering, waarbij de

nart de Quartel zijn zakelijke

onderdeel de dagelijkse acti-

geval van RABO Bank blauw en

gehele grafische bewerking

partners in de evenementen-

viteiten van Arnold en Lennart

oranje.

ook in handen is van Music

branche, waarbij alles draait

met hun team. Zo luisterden zij

De eerste categorie is

Entertainment.

om Music en Entertainment.

onlangs nog een PvdA congres

gerelateerd aan het particu-

Een wijds begrip, dat zich het

op, alsmede een bijeenkomst

liere circuit. Hierbij kunnen

Kortom, heeft u een feestje,

best laat verklaren door enige

van ASEM (Asia-Europe

particulieren ook speciale sets

dan weet u ze nu te vinden.

uitleg over de bijdrage die zij

Meeting) in aanwezigheid van

huren voor het met licht en

www.music-entertainment.nl

leveren aan dit marktsegment.

Koning Willem Alexander. Maar

geluid opluisteren van een

Zoals u zult begrijpen zijn

ook verzorgen zij live-stream

feestje.

feestjes, congressen, seminars

presentaties voor wereldwijd

Tenslotte bemiddelen zij ook

en andere bijeenkomsten

gevestigde bedrijfsketens,

in live-entertainment en staan

onlosmakelijk verbonden met

zoals o.a Huisman Equipment,

zij in contact met een groot

professionele ondersteuning

waarbij het nieuws via video

aantal artiesten en impres-

op het gebied van licht, beeld

verbindingen tegelijkertijd

sariaten. Voor een groot feest

en geluid.

wereldwijd is te volgen.

in Nijkerk, georganiseerd voor

MAAKS
KENNI..
MET.

Music Entertainment
Music is our drive
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ZaaKado

Uw kado, is onze zaak!

Aan de Veldkersweg 39 vestigde zich nog niet zo lang geleden onder de hoede van William en Lisa Schildwacht de
firma ‘ZaaKado’! Een klein bedrijf met een ruime ervaring
dat alles regelt op het gebied van zakelijke geschenken. En
onder dat ‘alles’ is héél veel gerangschikt.
Het team van zaakado v.l.n.r: Tim, Lisa, William en Francis.
Werkelijk niets is het team van
‘ZaaKado’ te gek. Zo kan je bij
hen terecht voor een eenvoudig relatiegeschenk, van een
leuke gimmick tot werkelijk
zeer luxe artikelen, maar
ook voor uw aan bijzondere
(feest)dagen gebonden pakketten, zoals Secretaressedag,
Pasen, St. Nicolaas en Kerst.
Loyaliteitspakketten
Een specialisatie van ‘ZaaKado’ is het bedrijfsgerelateerde
geschenk verbonden aan een
eigen loyaliteitsprogramma,
dat weer kan worden

MAAKS
KENNI..
MET.

gekoppeld aan een eigen
(bedrijfs)webshop. Een mooi
voorbeeld hiervan is een
cadeaupakket dat zij hebben
samengesteld voor een verzekeraar, zoals een blusdeken,
brandblussers, rookmelders,
etc. Deze producten biedt de
verzekeraar aan klanten aan
via de eigen site en tegen een
gereduceerde prijs. Afnemers
beïnvloeden hiermee hun
eigen verzekeringspremie
voor inboedel of opstal.
Dit specifieke online cadeausysteem bieden zij onder
naam ‘Kadoshopmanager’

aan voor iedereen die dit wil
gebruiken om zijn medewerkers, leden of klanten te
binden. Met dit programma
wordt aan bedrijven of
verengingen de mogelijkheid
geboden om snel en simpel
een eigen cadeau-webshop
in te richten met de uitstraling en huisstijlkenmerken
van de eigen onderneming of
vereniging.

cadeaus is in handen van
‘ZaaKado’. Het bedrijf achter
de webshop wordt daar dus
niet mee belast. Gebruikers
van het loyaliteitssysteem van
‘ZaaKado’ genieten dus alleen
de lusten en niet de lasten.
Mooi toch!

Eigen logistiek
De gehele afhandeling en
logistiek van alle aan deze
webshops gekoppelde

Ter kennismaking biedt
‘ZaaKado’ iedereen die is
gevestigd binnen het bedrijvengebied 5% korting!

Go Global Logistics.

Neemt u maar eens een kijkje
op hun website:
www.zaakado.nl

Snel
internet!

Voor wereldwijde import en export

Enkele bevindingen.

Ook nieuw aan de Veldkersweg 39 is Go Global
Logistics. Hatem Hares is zelf weliswaar geen
echte wereldreiziger, maar als het gaat om
goederentransport per pallet of 20” en 40”
containers van en naar Nederland dan is hij een
echte globetrotter.

Hatem Hares,
Go Global transport & trading

initiatiefnemers, de voordelen

Levering van deur tot deur!

Over de weg, over zee en door

producten gaat die per pallet

het inloggen vanuit thuis gaat

Via een wereldwijd netwerk

de lucht. Of het nu gaat om het

of container kunnen worden

vele malen beter. Rob Herfst

van zo’n 250 agenten

transport van Nederland naar

vervoerd dan bent u bij Go

is erg blij dat deze stap is

regelt Hatem, die van

de rest van de wereld of het

Global Logistics aan het juiste

gezet. “ Wij hebben, gezien de

origine Egyptenaar is, alle

transport vanuit de rest van de

adres. Ook in het geval van

bandbreedte behoefte die is en

transport-, verzekerings- en

wereld naar Nederland.

zwaar machinetransport of

gaat ontstaan, een goedkoop

het transport van gevaarlijke

alternatief op ons terrein

stoffen.

gerealiseerd. Want, er is sprake

douanefaciliteiten (POL & POD)

Inmiddels ondervinden een
flink aantal ondernemers,
dankzij enkele enthousiaste
van snel internet. Met name

en volgt hij elke order vanaf

Om welk land het gaat dat

fabriek tot aan de plaats van

maakt niet uit, China, Rusland,

bestemming. Ofwel, van deur

de VS, Engeland, Zuid Afrika

Kijk maar op:

ook bij de ontwikkelingen rond

tot deur.

of Zuid Amerika, als het om

www.go-global.eu

mobiele telefonie.”

Contactinformatie
Vereniging Bedrijven Schiebroek
Stichting BIZ Schiebroek

van steeds meer data. Dat zie je

Edwin Markus -Parkmanagement
Mobiel: 06 53 738 703
E-mail: edwin@markus.nl of
parkmanagement@VBS-rotterdam.nl

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

6

