Nieuwsbrief Ondernemersvereniging

Seggelant
Agenda 2019
• 29 MEI
LEDENVERGADERING
MET GASTSPREKER
LOCATIE: BREEZZE

Ondernemersvereniging Seggelant bestaat alweer 1 jaar !
Tja, de tijd vliegt; 1 jaar geleden tekenden we de notariële akte t.b.v.
de oprichting van onze Ondernemersvereniging Seggelant Een jaar
waarin we met zijn allen niet stil hebben gezeten. Wat hebben we al
veel bereikt; 22 leden, glasvezel, een eigen logo, een groepsapp, en
er wordt keihard gewerkt aan het BIZ- plan. Zonder samenwerking van
u als ondernemers was dit echt niet gelukt. Dus gefeliciteerd en
bedankt hiervoor!

•

13 SEPTEMBER
ALGEMENE
LEDENVERGADERING

•

19 NOVEMBER
ONDERNEMRSAVOND
GEMEENTE BRIELLE

Heeft u ook iets te
melden, te vieren of
een leuk nieuwtje voor
deze nieuwsbrief? Geef
dit door aan het

BIZ, weer een stap verder
Op 2 April kwam het bestuur bijeen
i.v.m. de voortgang van het 5 jarenBIZ plan. Er is inmiddels heel wat
informatie verzameld om het plan
van reële informatie en cijfers te
voorzien. Om de ondernemers die
nog steeds sceptisch staan
tegenover een BIZ hebben we een
bijeenkomst georganiseerd op
woensdag 29 Mei a.s. Gastspreker
Daan van er Ent van verhuisbedrijf
van der Ent uit Spijkenisse zal
aanwezig zijn en uit eigen ervaring
vertellen over de voor- en nadelen
van een BIZ. We bespreken het BIZ
plan zodat we na deze bijeenkomst
de laatste puntjes op de ï kunnen
zetten en het plan in kunnen dienen
bij de Gemeente Brielle. De
bijeenkomst is bij Breezze en begint
om 16.00 uur.
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Het bestuur verwelkomt
ook deze nieuwe
ondernemers:
-

Technische Dienst Europoort
Chemsur
Praxis
Kicks
RelexM

secretariaat.

Ondernemersvereniging
Seggelant
Seggelant-Noord 6
3237 MG Vierpolders
Telefoon:
(088) 0275277

SAMEN STA
JE STERKER

E-mail:
mail@Seggelantbrielle.nl
Website:
www.Seggelantbrielle.nl

Volop Nieuwbouw
Het is u vast niet ontgaan. Sinds begin februari klinken de
dreunen van de heipalen bijna als muziek in de oren. Tegenover
Klein Recycling wordt volop gebouwd. Interfilter, nu nog
gevestigd aan Seggelant-Zuid bouwt een nieuw pand.
Begin september zal er ook gebouwd gaan worden aan de
Seggeweg naast JVMachines. zo laat Projectontwikkelaar
PROGAM weten. Het kavel wordt per 01 Mei aangekocht. Er
komt geen bedrijfsverzamelgebouw zoals eerst de bedoeling
was op Seggelant-Noord maar er worden 10 grote
bedrijfspanden gerealiseerd.

CBizz gestart met aanleg glasvezel!
CBizz is op 26 maart echt aan de
slag gegaan met aanleg van
glasvezelnetwerk op Seggelant en
Seggelant II in Vierpolders.
Uitvoerder BAM is op 26 April
gestat met aanvoer materiaal en
machines. Bouwtekeningen zijn
uitvoerig bestudeerd en er is door
Cbizz geschouwd in de bestaande
bedrijfspanden. Het officiële
startschot is gisteren gegeven!
Voorzitter Theo Fransen stak de spa
in de grond onder toezicht van
Dennis Bos, directeur van Cbizz,
accountmanager Tom Lenos,
accountmanager van Cbizz, en
de heren van BAM. Inmiddels zijn er
al heel veel abonnementen
afgesloten bij CBizz nadat ze de
campagne startten in op februari.
Op onze website vindt u meer info
omtrent glasvezel van Cbizz .

Nog geen lid van
Ondernemersvereniging Seggelant?
Vindt u onderstaande onderwerpen ook belangrijk:

•

•

De “veilig Seggelant” app 1 x gebruikt
is? Het gelukkig een vals inbraakalarm
was.
Er per 30 januari jl. een Praxis filiaal
geopend is op het terrein.

-

Onderling overleg met collega ondernemers

-

Leren van elkaar

-

Structureel overleg met gemeente

-

Samenwerking met collega ondernemers

Wij noteren u graag als lid van onze vereniging.
Een telefoontje naar ons secretariaat voldoet.
Bel 088-0275277 of mail naar
mail@Seggelantbrielle.nl
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