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Inleiding 
In dit verslag worden de belangrijkste werkzaamheden van de Stichting BIZ Halfweg-
Molenwatering in het jaar 2017 weergegeven. De BIZ werd opgericht op 1 januari 2016. 
 
Stichtingsbestuur 
Het Stichtingsbestuur stond onder leiding van de heer G.J. de Haan (onafhankelijk 
voorzitter). In het bestuur hadden zitting: mevrouw N. van ’t Hof en de heren  
D. van der Ent, R. Gijzel, F. Reimers, R. Smit en R. van der Vlies.  
 
In het verslagjaar trad de heer Gijzel af als bestuurslid. In zijn plaats werd de heer  
R. Verduyn benoemd. 
 
De vergaderingen van het bestuur werden (gedeeltelijk) bijgewoond door de Parkmanager, 
een notuliste en een vertegenwoordiger van de Gemeente Nissewaard. 
 
Uitvoering werkzaamheden 
De samenwerking met Samen Meer Waarde (de heer B. Bartels) werd geëvalueerd en wordt 
voor de periode 2017 – 2021 gecontinueerd, conform overeenkomst.   
 
Vergaderingen 
In het verslagjaar is het Stichtingsbestuur zevenmaal bij elkaar gekomen om verschillende 
aangelegenheden te bespreken, afspraken te maken enz. 
 
Bijzondere bijeenkomsten/activiteiten 

 In het verslagjaar was de BIZ nauw betrokken bij de Duurzaamheidskring Nissewaard 
(DZKN). Deze kring, waarin ondernemers en overheid elkaar ontmoeten en spreken 
over het begrip duurzaamheid in al haar facetten, kwam driemaal bijeen. De kring 
wordt financieel ondersteund door de Gemeente Nissewaard, ook in 2018! Door de 
gemeente werd een introductiefilm vervaardigd. 

 

 Door SMW werd verdere uitwerking gegeven aan het project CIP (relatiebeheer), 
waarbij participanten werden bezocht en waarvoor eerder subsidie van de Gemeente 
Nissewaard werd ontvangen. In de loop van het jaar is het project afgerond. 

 

 Alle participanten kunnen gebruikmaken van de (gratis) collectieve APP (E-detect). 
Via deze APP kan informatie worden verstrekt aan hulpinstanties. Ook zal de APP 
worden gebruikt om aan te geven waar een AED beschikbaar is, wie beschikt over 
BHV-ers, etc. 
 

 In het verslagjaar werd het Cameraproject ter hand genomen. Na voorbereidingen 
(veiligheidsanalyse) en verschillende gesprekken is in eerste instantie een aantal 
aanbieders uitgenodigd zich te presenteren en een offerte uit te brengen. Het is de 
intentie van het bestuur om opdrachten zo mogelijk aan participanten te gunnen. 
 



Stichting BIZ Bedrijventerreinen Halfweg-Molenwatering Spijkenisse 
   

JAARVERSLAG 2017 (vervolg) 
 

 Nadien heeft het bestuur besloten de uitvoering van het project toe te wijzen aan de 
firma Broeke Elektrotechniek B.V. te Spijkenisse. Bij de verdere uitvoering van het 
project waren twee bestuursleden betrokken, de heren Smit en Van der Vlies. 
 

 In verband met langdurige wegwerkzaamheden aan de N218 en het Baljuwplein 
werden in april 2017, tijdens een bijzondere bijeenkomst, de participanten 
geïnformeerd over de gevolgen. Tijdens de werkzaamheden is de achterban op de 
hoogte gehouden van de ontwikkelingen. 

 

 In 2018 wil het bestuur plannen ontwikkelen m.b.t. het zwerfafval c.q. het aanzien van 
het terrein en de toegangen tot het bedrijventerrein (borden). 

 

 Het bestuur werd geïnformeerd over de plannen rond ‘het Huis van Morgen’. Besloten 
werd vooralsnog het initiatief te steunen en later een definitief besluit te nemen. 

 

 Besloten wordt dat in het Activiteitenplan 2018 met name aandacht gegeven zal gaan 
worden aan:  ‘het Huis van Morgen’, de aankleding van het bedrijventerrein en de 
aanpak van zwerfafval. 
 

 Door het bestuur werd besloten om, met andere ondernemersvereniging, een brief te 
sturen naar de politieke partijen in het kader van de Gemeenteraadsverkiezing in 
maart 2018. 

 

 Bij het afscheid van wethouder Mourik werd, met steun van o.a. de BIZ, een 
Stimuleringsprijs Nissewaard ingevoerd. In 2018 zal dit plan verder worden 
uitgewerkt en aan het bestuur worden gepresenteerd. 

 
Subsidiënten/Sponsors 
In het verslagjaar werd, naast de subsidie van de Gemeente Nissewaard, een sponsoring 
ontvangen van Delta.  
 
Participanten 
In het verslagjaar werden een tweetal informatieve bijeenkomsten georganiseerd voor alle 
participanten. 
 
Service Level Agreement (SLA) 
Het bestuur is via Samen Meer Waarde in gesprek met de Gemeente Nissewaard over de 
SLA (Service Level Agreement). 
 
Centrale Inkoopprojecten 
Het Stichtingsbestuur beraadt zich op verdere ontwikkelingen. 
 
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) 
De nodige werkzaamheden (schouwen) werden uitgevoerd, conform het Plan van Aanpak. 
Omdat een snelle opvolging van gesignaleerde tekortkomingen essentieel is, werd de 
Gemeente Nissewaard geïnformeerd over de uitkomsten. Ook het bestuur heeft een mini-
schouw uitgevoerd in september 2017.  
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Tijdens een bijeenkomst met participanten in juni 2017 werd het certificaat KVO-B uitgereikt. 
Door KIWA en MKB-Nederland werden hierbij de nodige complimenten gegeven. 
 
Het ‘Donkere Dagen Offensief’ (DDO) werd voortgezet in samenwerking met de politie. 
Hierbij wordt gekeken naar de inbraakgevoeligheid bij bedrijven op het terrein. 
 
Communicatie 
Alle participanten zijn via elektronische Nieuwsbrieven op de hoogte gesteld van de 
ontwikkelingen. In deze brieven kunnen zij ook zelf aanbiedingen of andere informatie 
plaatsen voor collega-bedrijven op HW-MW.  
 
Financiën 
Conform afspraak werd in het verslagjaar van de Gemeente (in tranches) de afgesproken 
subsidie ontvangen en konden de nodige betalingen worden verricht. Een Financieel 
Jaarverslag zal door het administratiekantoor worden opgesteld en worden voorzien van een 
goedkeurende accountantsverklaring. 
 
Diversen 
Op verschillende momenten en plaatsen werd op verzoek informatie vertrekt over de BIZ. 
 
Aldus vastgesteld op donderdag 5 april 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spijkenisse, maart 2018/GdH 


