
 

BIZ Capelle bijeenkomst ondernemers en gemeente 
 
13 januari 2022 
Via Teams 
 
Deelnemers 
Gemeente  
Andy Jansen (gemeente – contactpersoon BIZ): a.jansen@capelleaandenijssel.nl 
Peter Oskam (burgemeester) 
Harriët Westerdijk (wethouder economische zaken) 
Henk van Ree (gemeente) 
 
Bedrijven 
Edwin van den Heuvel (Dumico) 
Ronald van Bemmel (Erdo) 
Maarten Visser (Visser Elektrotechniek) 
Wilco Lourier (Eticoll) 
Ron Verhagen (parkmanager Trust) 
Rico Molendijk (Hebor Watersport) 
 
BIZ - bestuur 
Peter van Wijk (Van Wijk uitvaartkisten) 
Wim Schipper (Schipper vastgoed) 
Ed Roggeveen (Roggeveen auto’s) 
Leo Hille (M&L beheer) 
 
Afwezig 
Printdeal 
Carwash 
  



 
 

Agenda Verslag 
 
1. Opening 

 
De doelstelling van deze digitale bijeenkomst is terugblikken naar de afgelopen BIZ periode en vooruit kijken naar, hopelijk, 
een nieuwe BIZ periode. 
 
De gemeente hoopt dat de BIZ continuïteit gaat vertonen voor de langere termijn, temeer daar er een groot aantal 
veranderingen op de planning staan (zie ook punt 3 Vooruitblik 2e BIZ periode van 5 jaar). 
 
De burgemeester vraagt aandacht voor de evaluatie van de brand bij Felix. Deze evaluatie is bijna afgerond.  
Het brandgevaar bij Felix was eerder gemeld, in verband met 2 kleinere branden die eerder hadden plaatsgevonden bij 
datzelfde Felix. DCMR heeft naar aanleiding van 2e brand wel aanpassingen geëist. Die zijn ook uitgevoerd, maar deze bleken 
toch ook onvoldoende. Maar de gemeente wil er lering uit trekken ten aanzien van vergunningverstrekking en het opvolgen 
van signalen, wat in dit geval onvoldoende is gebeurd. 
 
Volgende week is nog een bijeenkomst met de bewoners en dan zal ook de evaluatie besproken worden.  
Tenslotte, Felix deelscooters keert niet meer terug op de industrieterrein van Capelle-West. 
 

 
2. BIZ Capelle-
West terugkijk 

 
Schoon, heel en veilig is doelstelling van de BIZ.  
5 jaar geleden begonnen als stichting, met een bestuur van 4 personen. 
De doelstelling zoals hierboven is de afgelopen jaren ingekleurd met:  

• Camerabewaking 
o Bij alle ingangen van de toegangswegen 

• Surveillance* 
o In de nachtelijke uren 
o Worden in de nachtelijke uren ontdekkingen gedaan door AGV; dan wordt direct melding gedaan bij de 

parkmanager die dat dan kortsluit met de betreffende ondernemer en/of gemeente en/of politie 
• 1x per week schoonmaak 

o Extra (door Promen) op de gemeentelijke inspanning 
• 1x per jaar uitzuigen van kolken op eigen terreinen 

 
 



 
• Parkmanager 

o Verbinding tussen bestuur, bedrijven en gemeente (bijvoorbeeld handhaving, politie, bedrijven of 
gemeentewerken) 

o Doet wekelijks een schouwronde 
 

*Surveillance heeft twee heterdaad overtredingen kunnen vaststellen. Ook hangjeugd is grotendeels verdwenen. 
 
Naast de invulling van deze hoofddoelstelling is de BIZ ook de verbinding geweest tussen ondernemers en de gemeente.  
Om na te gaan hoe Capelle-West als industrieterrein vitaal kan blijven en hoe gezamenlijke problemen kunnen worden 
aangepakt. Denk bijvoorbeeld aan: 

• Rioolproblematiek 
o Eerste onderzoeken zijn gedaan, voor zowel het Rotterdamse als het Capelse deel  

En er zijn een aantal noodmaatregelen genomen 
• Parkeerproblemen 
• Verkeersveiligheid   

 
Daarnaast is een ringleiding voor glasvezel aangelegd, bedrijven kunnen daar gebruik van maken. 
 

 
3. Vooruitblik 2e 
BIZ periode van 
5 jaar 

 
Zowel de burgemeester als de wethouder economische zaken zijn een groot voorstander van de voortzetting van de BIZ. Dan 
is er een binding tussen de ondernemers en de gemeente. Zeker gezien de uitdagingen die ons te wachten staan, wordt bepleit 
om de BIZ voort te zetten. Gemeente en bedrijven kunnen elkaar dan gemakkelijker opzoeken en standpunten uitwisselen. 
De wethouder economische zaken geeft aan: ’’Je staat alleen, maar samen ga je verder”. En spreek je buurman aan over het 
belang van de BIZ. 
 
Wat zijn de uitdagingen voor de komende BIZ periode: 

• Continuering van doelstellingen welke bereikt zijn 
• Contact houden met de bewoners 
• In samenspraak met de gemeente vitaliseren van het bedrijventerrein: 

o Aanpakken van het rioolprobleem; aanleg van een nieuw systeem 
§ Realiseren in periode 2023/2024 
§ Voorbereiden in periode 2022/2023 

 



 
 

o Herzien en herinrichting van het gehele straatbeeld (wegen – groen etc.). Daarbij rekening houden met 
parkeerproblematiek en verkeersveiligheid. Dit loopt parallel met periodisering van het rioolprobleem 

o Erdo merkt op dat daken een rol kunnen spelen bij de wateropvang. Diezelfde daken kunnen ook dienen om 
zonnepanelen te plaatsen 

o De gemeente zal ook onderzoeken of direct ook gevelfonds kan worden ingezet bij deze vitalisering. Zo kunnen 
individuele bedrijven gebruikmaken van een verbetering van hun bedrijfspand 

 
Het bestuur onderschrijft deze opstelling; en zal samen met de gemeente een nieuwe draagvlakmeting gaan organiseren in 
het 1e of 2e kwartaal van 2022. 
 

 
4. Rondvraag 

 
• Gegevens Andy (als contactpersoon van de gemeente) in nieuwsbrief opnemen 

E-mail en telefoonnummer zijn bovenaan deze notulen toegevoegd 
• Er wordt opgemerkt dat er te weinig contact onder de ondernemers onderling is. Corona heeft het bemoeilijkt om 

fysiek bij elkaar te komen. Het bestuur onderschrijft dat men hier slimmer in moet zijn/worden 
Via dit verslag zullen de bedrijfsnamen gedeeld worden 

• Bedrijven hebben de behoefte om hun netwerken verder uit te bouwen. Fysieke BIZ bijeenkomsten kunnen hierbij 
helpen, bestuur zal deze in samenspraak in het voorjaar ook weer gaan organiseren 

• De deelnemers aan deze bijeenkomst onderschrijven het nut en belang van de BIZ 
De burgemeester hoopt op betere tijden (corona) en is blij met positieve en constructieve opstelling en geeft de volle 
steun van de gemeente bij het organiseren van een draagvlakmeting en een eventuele 2e BIZ periode. 

 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
NB; de functie van secretaris komt maart as. vacant. Leo Hille heeft aangegeven dan niet meer beschikbaar te zijn als bestuurslid. 
Mocht de draagvlak meting positief zijn is het bestuur op zoek naar een nieuwe secretaris, eventuele belangstellende kunnen zich altijd 
aanmelden bij een van de bestuursleden. 
 
Bijlage: lijst met bedrijfsnamen BIZ gebied. Deze namen zijn bekend bij BIZ bestuur. 
 

 
  



 
BEDRIJVEN – BIZ CAPELLE-WEST 
 
Opmerking: Wijzigingen op onderstaande lijst kunnen doorgeven worden per e-mail: info@bizcapellewest.nl.  
 

Arie Kok Slagerij 
Auto Roggeveen 
Autobedrijf Capelle 
Autogarage Collé 
Autobedrijf Tijmons 
Autoservice de Regenboog 
Batenburg 
Beautysalon de Knapste 
BestenZet 
Bloemenhuis Dick van Wageningen 
Boezem Touringcars 
Burger Me 
Cartrade 
Carwash Capelle 
Chemisch Technisch Bureau Sequestrol 
CT Groep 
CTH 
De Boezem 
De Printservice 
De Witte De Witte Installatietechniek 
Delta Logistiek 
Dewi Beheer 
Dumico 
Duracryl 
Eastern Trading Agencies 
Erdo 
Eticoll 

Fa. J. de Borst & Zoon 
Frans van Straaten 
Gebr. Koelewijn 
Grafisch Goed 
Gros-verf 
Hebor Watersport 
J. Roodhorst Staal & Zn. 
JFG Auto’s 
Jomec / Inbartere 
Jowa Autoschade 
Kapsalon Knappe Koppies 
Kramer Timmerwerken 
Leon Reizen 
Marbo Events 
Mars Services Nederland 
MDG Techniek Holland / GMM 
Mital 
Monkey Gifts / Mic Ontwerpt 
Motorkelder / Bikeshop Nultien 
Plan Bee 
Poortwachtersloket 
Rolloos Systems 
Sahan 
Sartora 
Schipper Vastgoed 
Smits Auto’s 
SPlusB 
 

SPR Coatings 
Spuitexpress 
Synerga 
Tabakshop West 
Time Out Sportcenter 
Top Autobanden 
Van Delft Slotenmaker 
Van Krimpen Constructiewerken 
Van Wijk uitvaartkisten 
Visser Elektrotechniek 
Wheels Online 
Winters Schilders 
 

 


