Nieuwsbrief Stichting BIZ De Vergulde Hand – September 2014
De stichting BIZ De Vergulde Hand investeert namens alle ondernemers in schoon, heel en veilig. Via de website www.bizverguldehand.nl informeren
wij de ondernemers over de activiteiten van de stichting en in aanvulling daarop versturen wij ook deze nieuwsbrief.

Herstructurering van De Vergulde Hand in 2015
Begin 2015 vindt er een herstructurering van het bedrijventerrein plaats.
De bestrating van de George Stephensonweg, de Marconistraat en de
Fultonstraat zal worden vernieuwd. Het meest westelijke deel van de
James Wattweg is al eerder aangepakt bij de aanleg van de
warmteleiding van ENECO.
De Stichting BIZ De Vergulde Hand en het IKV De Vergulde Hand zijn op
verzoek van de gemeente aangeschoven om wensen en eisen ten
aanzien van de inrichting aan te geven. Onze belangrijkste
aanbevelingen zijn snelheidsbeperkende maatregelen op de George
Stephensonweg (zonder de inzet van drempels vanwege de hinder voor
het vrachtverkeer), het creëren van een veilige oversteek voor
voetgangers vanaf het station naar het bedrijventerrein en tenslotte het herinrichten van de parkeerplekken.
Fugro maakt hiervan een voorontwerp dat zal binnenkort worden besproken. Mocht u aanvullende ideeën of wensen hebben stuurt u
die dan naar info@bizverguldehand.nl. Wij leggen die tijdens ons volgende overleg voor aan de ontwerper.
Er zal over de herstructurering een collectieve voorlichtingsavond worden georganiseerd waar u inzicht krijgt in het ontwerp, de
planning van de werkzaamheden en uw vragen kunt stellen. Een exacte datum is op dit moment nog niet bekend, maar waarschijnlijk
vindt het in oktober plaats. Wij zullen dit te zijner tijd ook op onze website (www.bizverguldehand.nl) bekend maken.
Belangrijke aanvulling voor ondernemers:
De projectleider van de herstructurering heeft ons gevraagd u nadrukkelijk te informeren over het volgende: De drie genoemde straten
worden niet alleen vernieuwd, zij worden ook opgehoogd. Daarmee kan er hoogteverschil optreden tussen de nieuwe weg en uw eigen
entree. De laatste meters tot aan de gevel zijn eigendom van de ondernemers. Om problemen met afwatering te voorkomen is het
verstandig als u uw eigen pad te zijner tijd ook verhoogd. Houd hier vast rekening mee.

Keurmerk Veilig Ondernemen behaald!
De Stichting BIZ Vergulde Hand heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen behaald
(KVO-B). Het KVO is een samenwerking van gebruikers (ondernemers), beheerders (gemeente) en
handhavers (politie) van een bedrijventerrein op het vlak van schoon, heel en veilig. Wij zitten als
ondernemers om die reden periodiek aan tafel met de gemeente en de politie om gericht te werken aan ons
gezamenlijke plan ter verbetering van het terrein. Deze aanpak is deze zomer door KIWA beoordeeld en
bekroond met het KVO Certificaat Basis Samenwerken.

TIP: Sommige verzekeraars geven korting wanneer bedrijventerreinen voorzien zijn van een Keurmerk Veilig
Ondernemen op verzekeringen van gebouwen, inventaris, voorraad en bedrijfsstagnatie. Vraag dit na bij uw verzekeraar en vermeld
daar ook bij dat wij over een collectief cameranetwerk beschikken.
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Hoekse Lijn: van Nesselande naar Hoek van Holland
De stadsregio Rotterdam werkt aan het project Hoekse Lijn. Het bestaande tracé tussen Schiedam en Hoek van Holland zal worden
veranderd van een gewone spoorlijn naar een metrolijn. De lijn loopt straks van Nesselande naar het nieuwe station Hoek van Holland
Strand. Ook station Vlaardingen West (De Vergulde Hand) wordt aangepast.

Het staat vast dat ter hoogte van De Vergulde Hand een derde (keer-)spoor wordt gecreëerd. Ook over de vormgeving van de stations
is een besluit genomen. Een derde spoor betekent dat het spoor ter hoogte van De Vergulde Hand breder wordt. De manier waarop de
openbare ruimte zal aansluiten op het derde spoor is nog in onderzoek, dat staat dus nog niet vast. Er wordt wel gestreefd naar een
goed verkeerskundig ontwerp voor de George Stephensonweg.
De allerlaatste werkzaamheden in Hoek van Holland zijn in 2018 gereed. De werkzaamheden rond station Vlaardingen West zullen
volgens planning in 2016 plaatsvinden. Voor meer informatie kunt u kijken op: www.hoekselijn.stadsregio.nl of de inloopavond van het
het projectbureau bezoeken. Zie hieronder.
Inloopavond Hoekselijn
Op donderdag 2 oktober 2014 organiseert het projectbureau Hoekse Lijn voor de derde maal een informatieavond over de ombouw van
de Hoekse Lijn. Dit is een inloopavond, dat betekent dat u zelf kunt bepalen wanneer u binnenloopt en over welk thema u meer
informatie wenst. Leden van de projectorganisatie zijn daar aanwezig om de plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden. Mocht
u vragen hebben over de Hoekse Lijn dan kunt u ook contact opnemen met het projectbureau Hoekse Lijn 010-489.43.34/0653.81.98.44. Informatie over de inloopavond:
•

Datum:

•

Locatie: Burgerzaal van het Oude Stadhuis, Markt 11, 3131 CR te Vlaardingen.

Donderdag 2 oktober 2014

•

Tijd:

19:00- 22:00.

Maak kennis met...
De wijkagent en de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente staan open voor
uw uitnodiging. De politie en de gemeente lijken soms gesloten bolwerken, maar
dat zijn ze zeker niet. Er zijn diverse mensen in het veld die u persoonlijk kunt
aanspreken. Om u dit makkelijk te maken bieden Esther Schmidt van de politie en
Teun Vreugdenhil van de gemeente Vlaardingen aan om op afspraak bij u langs te
komen. U kunt dan nadere kennis maken met uw contactpersoon van de politie en
de gemeente en gelijk uw meest prangende vragen stellen.
U kunt ze bereiken via de volgende emailadressen:

•

Esther Schmidt (Wijkagent De Vergulde Hand)

•

Teun Vreugdenhil (Bedrijfscontactfunctionaris Gemeente Vlaardingen) teun.vreugdenhil@vlaardingen.nl/(010)2484732

esther.schmidt@rijnmond.politie.nl
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Schoonmaakronde
In september heeft er weer een schoonmaakronde plaatsgevonden in opdracht van de BIZ. Het onkruid was door het warme vochtige
weer behoorlijk hoog geworden en aangezien wijkbeheer op korte termijn geen werkzaamheden had ingepland heeft de Stichting BIZ
aan TBV opdracht gegeven schoon schip te maken. Graag tonen we u weer de voor en na foto's.
Voor:

Na:
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De Parkmanager De Vergulde Hand
U kunt als ondernemer met al uw vragen over de buitenruimte terecht bij de parkmanager, Igor Unk. (telefoon: 06-53.34.28.26
email: parkmanager@bizverguldehand.nl). Zaken als graffiti, kapotte straatverlichting, gevaarlijk wegdek, zwerfafval, autowrakken,
wateroverlast, onkruid en schade aan het straatmeubilair kunt u bij hem kwijt.

Of bezoek onze website op: www.bizverguldehand.nl. Hierop vindt u alle contactgegevens en zullen wij ook de
ondernemersbijeenkomsten vermelden.
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