CAMERA’S IN DE LUCHT, GROEN OP PEIL: BIZ GAAT DOOR!
ook de komende 5 jaar een schoon, heel en veilig bedrijventerrein!

De BIZ is van én voor u; de pandgebruiker!

Met de BIZ investeren de pandgebruikers gezamenlijk

BIZ-successen tot nu toe

in de kwaliteit van De Hoogerwerf. We werken aan een
verzorgd, veilig en goed onderhouden bedrijventerrein

-

Collectieve camerabeveiliging

met een positief ondernemersklimaat. Voor de BIZ

-

Communicatie gemeente, politie & brandweer

geldt altijd: iedereen draag bij, iedereen heeft inspraak

-

Herinrichting infrastructuur De Hoogerwerf

en: samen bepalen we de koers. De BIZ is er voor u!

-

Monitoring beheer buitenruimte

Waar werkt de BIZ aan in 2021?

BIZ-verlenging: u geeft de doorslag

Veiligheid: samen met gemeente, brandweer en

In november vindt er een officiële draagvlakmeting

politie, onderhoud camerasysteem

plaats, waarbij u uw stem kunt geven op de BIZ.

Infrastructuur: wegonderhoud, verlichting,

Zodra minimaal de helft van de BIZ-participanten stemt

groenvoorziening en onderhoud, bebording

en daarvan tweederde ‘JA’ stemt wordt de BIZ verlengd
voor een nieuwe periode.

Leefbaarheid: aansluiting OV, onderhoud bermen,
parkeerbeleid, nette buitenruimte
Bekijk het BIZ-plan op
Betrokkenheid: de BIZ bevordert de onderlinge
contacten tussen de ondernemers op De Hoogerwerf!

www.ovhoogerwerf.nl/biz

JA!
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“Met de BIZ staan we sterker als ondernemers. Zonder deze vorm
van samenwerking hadden we nooit camerabeveiliging gehad. En
ook de korte lijntjes met de handhavers zijn van grote waarde in het
veilig houden van ons bedrijventerrein!”
Erik Klop, bestuurslid BIZ De Hoogerwerf

Weg naar de nieuwe BIZ in 2021

Draagvlak

BIZ-plan

Bedrijfsronde

Stemming

Nieuwe BIZ

Wat draagt uw bedrijf bij?
Iedere pandgebruiker op bedrijventerrein De Hoogerwerf draagt bij op basis van een percentage van het WOZ-bedrag.
Omdat er in de vorige BIZ-periode een overschot is ontstaan betekent dit dat u bijdrage lager is dan de voorgaande
periode. Dat scheelt!

EEN SFEERVOL BEDRIJVENTERREIN In het bruisende hart van de Hoeksche Waard
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