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BIZ Charloisse Poort: Samen sterk
Dankzij de BIZ is de afgelopen 5 jaar gezamenlijk geïnvesteerd in een veilig, aantrekkelijk 
en bereikbaar bedrijventerrein. Deze samenwerking heeft ons sterk gemaakt. De BIZ voor 
Charloisse Poort wordt als voorbeeld gezien voor alle bedrijventerreinen in Rotterdam. 

Deze BIZ termijn (2015-2019) loopt op 31 december 2019 af. Indien de BIZ niet wordt 
verlengd, gaan alle inspanningen en investeringen van de afgelopen jaren verloren.

in samenwerking met:

BIZ BIJDRAGE

DRAAGVLAKMETING: Laat uw stem horen!

WWW.CHARLOISSEPOORT.NL

STEM JA

Op de website www.charloissepoort.nl vindt u informatie over het BIZ plan, de 
gebiedsafbakening, meerjarenbegroting en statuten. Heeft u nog vragen? Aarzel niet en 
neem contact op met het bestuur van de stichting BIZ Charloisse Poort of Vereniging 
Parkmanagement Charloisse Poort via info@charloissepoort.nl. 

BIZ: VOOR EN DOOR ONDERNEMERS!
CHARLOISSE POORT

SECURITY
FACILITY

SURVEILIANCE
BRANDWEER

p/a Driemanssteeweg 600  -  3084 CB Rotterdam  -  info@charloissepoort.nl  -  0182 622 744 

voorbeeld:
Bij een WOZ waarde van € 100.000 betaalt de gebruiker € 85,- per jaar
Bij een WOZ waarde van € 500.000 betaalt de gebruiker € 425,- per jaar
Bij een WOZ waarde > € 1.500.000 betaalt de gebruiker maximaal € 1.275,- per jaar

De BIZ heffing is vastgesteld op 0,085% en de bijdrage wordt berekend over de 
WOZ-waarde van uw pand.

Stem ja voor de continuering van het gevoerde beleid en voor het BIZ-plan 2020-2024.

In 2019 (okt/nov) wordt een nieuwe draagvlakmeting gehouden onder alle ondernemers 
op Charloisse poort. In mei wordt een eerste informele stemronde georganiseerd. De BIZ 
bestuursleden en ambassadeurs komen hiervoor bij u langs. U kunt uw stem vóór of 
tegen de BIZ aangeven op een handtekeningenlijst.

Eind 2019 vindt de officiële draagvlakmeting voor de BIZ plaats en ontvangt u via de 
gemeente een stembiljet. Als de benodigde meerderheid wordt behaald, kan de BIZ 
doorgaan! 

Als initiatiefnemers hopen wij uiteraard op uw steun.

Monica ter Veld-Baris
Jan Dirk van BennekumHarry Janssen Sacha Costa

David van Dam Richard Middendorp
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HET BELANG VOOR ONDERNEMERS CHARLOISSE POORT

UITSTRALING
   Overleg met gemeente over voortgang sloop/nieuwbouw projecten
   Groene Verbinding is door de gemeente schoongemaakt
   Verbetering groenonderhoud openbaar gebied 
   Vernieuwing opdruk informatiepaneel hoofdentree bedrijventerrein
   Aanpak zwerfvuil in samenwerking met McDonalds en zorgboerderij Vier heren
   Schoonmaak geluidschermen Driemanssteeweg: groene aanslag is verwijderd

• Belangen van ondernemers staan voorop: ontwikkeling van een 5 jaar plan

    waar ondernemers zelf invloed op hebben

• Veilig bedrijventerrein: voortzetten camerabewaking en KVO: geen overvallen en inbraken!

• Verbeterde uitstraling openbare ruimte

• Verbetering imago van het bedrijventerrein: tegengaan van leegstand en verpaupering

• Bereikbaar en verkeersveilig bedrijventerrein

• Betere samenwerking en meer onderhandelingskracht richting gemeente

• Gezamenlijk investeren en collectief aankopen is goedkoper en effectiever 

• Alle ondernemers maken deel uit van de BIZ. Participatie vergroot betrokkenheid,

   meebetalen vergroot de wens tot meebepalen

• Evenwichtige verdeling van lasten, iedere ondernemer betaalt mee: geen ledenwerving en                 

   contributieheffing meer

• Meer budget en gegarandeerde inkomsten, dus mee slagkracht

• Professioneler opereren en makkelijk organiseren

• De BIZ levert een positieve bijdrage aan het lokale leefklimaat, dan van belang is voor 

    ondernemers, werknemers, vastgoedeigenaren, bezoekers en nieuwe huurders/investeerders
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SCHOON-HEEL-VEILIG
Modernisering en uitbreiding van het camerabewakingssysteem naar 53 camera’s 
Beelden worden live uitgekeken door een gecertificeerd beveiligingsbedrijf
Aanmelding project ‘camera in beeld’ voor: gebruik van camerabeelden door politie
Succesvolle en verbeterde samenwerking KVO convenantpartners
5e KVO certificaat behaald voor Charloisse Poort 
Verbeterde uitstraling door jaarlijkse schouw over het bedrijventerrein
Korte lijnen met de wijkagent voor ondernemers
Opstart WhatsApp Alert groep Charloisse Poort
Aanpak overlast hangjongeren
Veiligheidspluim 2018 ontvangen van gemeente voor Charloisse Poort
Toename van het aantal AED locaties op het bedrijventerrein

   Toekenning van cofinanciering t.b.v. camerabewaking en reiniging geluidswand  

BEREIKBAARHEID EN VERKEERSVEILIGHEID
Opheffing éénrichtingsverkeer Aploniastraat en verbeterde  

   parkeersituatie
Aanleg fietssuggestiestroken
Nieuwe bushalte ter hoogte van rotonde Zuiderparkweg
Instelling stopverbod zuidzijde Driemanssteeweg 
Aanpak overlast parkeren en overnachten vrachtwagens 
Aanpak lekkage Groene Verbinding door gemeente
Geen overlast/gevaar meer door straatracers
Snelheidscontrole door politie op Driemanssteeweg
Verbetering doorstroming Driemansteeweg richting A15
Lobby gemeente Rotterdam voor aanleg separaat fietspad  

   langs Driemanssteeweg.
Snelheids maatregel: stickers 50 km op lantaarnpalen 
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Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een wettelijk instrument waarmee alle ondernemers 
gezamenlijk investeren in de kwaliteit en uitstraling van hun bedrijfsomgeving. Via een BIZ 
worden de kosten evenredig verdeeld worden over alle ondernemers. Voorwaarde is dat de 
meerderheid van de ondernemers achter de plannen staat en dit laat blijken door middel van 
draagvlakmeting. Een BIZ is van, voor en door ondernemers.
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BIZ RESULTATEN 2015-2019WAT IS EEN BIZ?

Alle plannen uit het BIZ-plan 2015-2019 zijn gerealiseerd. Wat hebben we bereikt?


