Om met eigen ogen te kunnen zien wat er
de laatste jaren allemaal tot stand is
gebracht op bedrijventerrein Hoofdweg,
hebben de raadsleden op dinsdagavond 1
september een wandeling door het gebied
gemaakt.

Naast de raadsleden waren ook ondernemers in het gebied en
vertegenwoordigers van de Provincie Zuid-Holland en de Stadsregio Rotterdam,
als subsidiegevers, uitgenodigd. De avond startte met een inloop bij Sizo In– en
Outdoorsigning. Daar werden de genodigden ontvangen met een uitstekend,
door Ladage Events verzorgd, maal en was er gelegenheid om de
productiefaciliteiten van Sizo te bekijken.
Hans Zevenbergen en commissievoorzitter Micle Jaliens openden de avond,
waarna wethouder Eric Faassen het Certificaat ‘Keurmerk Veilig Ondernemen
Continu Samenwerken’ kreeg uitgereikt. In 2015 is door de goede samenwerking
tussen de ondernemers, verenigd in de BIZ CapelleXL, de brandweer, de politie,
de particuliere beveiliging en de gemeente voor de 3e maal op rij dit certificaat
voor schoon, heel
en veilig ontvangen.
Vervolgens werd een promotiefilm
van de BIZ CapelleXL getoond en
werd aan de hand van enkele dia’s
de genodigden een voorproefje
gegeven van wat zij te zien
zouden krijgen. Het bestuur van
de BIZ CapelleXL greep deze
gelegenheid aan om alle
genodigden er van te overtuigen
dat de BIZ het nodige
gepresteerd heeft in de afgelopen
jaren en dat er nog veel op de rol
staat voor de komende jaren.
De BIZ moet dus vanaf 2016 (dan is er een nieuwe draagvlakpeiling onder
ondernemers) worden voortgezet.
Tijdens de wandeling gaven de projectleider en de parkmanager uitleg over de
verrichte werkzaamheden, de moeilijkheden die daarbij soms overwonnen
moesten worden, maar vooral ook over het enthousiasme dat dit project
gaandeweg bij de betrokken ondernemers heeft losgemaakt. Het vak waar het
Ondernemershuis en veel woonwinkels zijn gevestigd, wordt de komende jaren
aangepakt. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Daar hopen we over
een paar jaar een net zo geslaagde wandeling als die op 1 september te kunnen
maken.

