PERSBERICHT 7 OKTOBER 2018
ONDERNEMERSBIJEENKOMST BIZ BEDRIJVENPARK ZUID
ZIERIKZEE OP 23 OKTOBER BIJ OMODA
De projectgroep die sinds deze zomer bezig is met de plannen voor de
realisatie van een BIZ (Bedrijven Investerings Zone) voor Bedrijvenpark
Zuid in Zierikzee gaat op dinsdag 23 oktober a.s. de plannen presenteren
aan alle betrokken ondernemers op het bedrijvenpark. De bijeenkomst
zal worden gehouden bij OMODA en rond 17.00 uur starten met een
rondleiding door het bedrijf.
‘Er is hard gewerkt om alles op tijd klaar te hebben voor presentatie aan de ondernemers
en voor besluitvorming in de gemeenteraad. Er is goed gekeken naar een opzet die past
bij de situatie van dit bedrijvenpark. Als projectgroep hebben we daarvoor ook goed ons
oor te luisteren gelegd bij ondernemers. Voor dit bedrijvenpark is het belangrijk dat er
een nieuw en goed collectief fundament kan worden gelegd‘ aldus projectleider Wim van
den Noort.
De projectgroep is er blij mee dat de directie van OMODA gastheer wil zijn voor deze
Ondernemersbijeenkomst en alle ondernemers daarmee de kans geeft om deel te nemen
aan het voorafgaande bedrijfsbezoek.
De gemeenteraad stimuleert al vele jaren ondernemersinitiatieven voor de oprichting van
BIZ-Zones binnen de gemeente en beloont de realisatie daarvan zelfs met een extra
Economische Impuls in de vorm van een jaarlijkse financiële bijdrage gedurende vijf jaar,
voor plusinvestering in de betreffende BIZ-zone. Wethouder EZ, Daniel Joppe, zal
aanwezig zijn op de bijeenkomst, waarvoor ook de gemeenteraadsleden zijn uitgenodigd.
Op 25 oktober zal de vaststelling van de BIZ-Verordening aan de orde zijn in de
gemeenteraad.
Bedrijvenpark Zuid (Zuidhoek) is een voor Zierikzee en de regio belangrijk
bedrijfsterrein. Er is daarom alle reden om de collectiviteit, de samenwerking en de
investeringen in dit gebied naar een hoger plan te tillen. Naar de mening van het bestuur
van de VBZ kan dat alleen als er gebouwd kan worden op een stevig en breed
ondernemersfundament. Het opzetten van een BIZ is bij uitstek een geschikt instrument
om dit fundament te leggen. Er zijn in Nederland inmiddels tussen de 300 en 400 BIZzones. Op Schouwen-Duiveland zijn er al BIZ-Zones voor de binnenstad van Zierikzee en
voor Groot-Renesse.
Het project is gericht op een start van de BIZ-Zone per 1 januari 2019. Alle actuele
informatie is te vinden op de projectwebsite www.vbzzierikzee.nl .
Voor nadere informatie en/of toelichting kan contact gelegd worden met projectleider
Wim van den Noort (wvandennoort@management-partners.nl / 06-22246236).

