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kwaliteit van onze terreinen!
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www.BIZDKAW.nl
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(Jeannette Smit secretariële diensten) Wat zijn de voordelen van een BIZ voor onze gebieden?

Veiliger en aantrekkelijker gebied

Collectiviteit

Versterking van zakelijke contacten

Sterke positie richting gemeente Dordrecht

Verbeterde bereikbaarheid

Verhoging vastgoedwaarde

Ontzorging

Parkmanagement



BIZ staat voor Bedrijven Investeringszone en maakt het ondernemers mogelijk om gezamenlijk 
te investeren in de kwaliteit van het bedrijventerrein. Gezamenlijk werken de ondernemers aan 
veiligheid, leefbaarheid en het bevorderen van de aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van het 
bedrijventerrein. De activiteiten van een BIZ zijn aanvullend op die van de gemeente. Samen 
dragen gemeente en de ondernemers bij aan de kwaliteit van de terreinen.

De activiteiten van SBBD gaan dan over in een nieuwe vorm (BIZ) met een nieuw bestuur en 
er komt 100% deelname van alle in het BIZ gebied gevestigde ondernemers. Surveillance van 
een beveiligingsbedrijf is opgenomen in de BIZ bijdrage, deze bijdrage komt voor de huidige 
deelnemers van de collectieve surveillance dan te vervallen. Bovendien zijn binnen een BIZ 
goede collectieve afspraken te maken, zoals bijvoorbeeld alarmopvolging tegen een aanzienlijk 
gunstiger tarief.

Wat is een BIZ?

Verloedering bedrijventerreinen en stijging criminaliteit

Geen vast aanspreekpunt meer

Onvoldoende financieel draagvlak om camera’s, slagbomen en 
surveillance aan te houden

Onderhandelingspositie bij gemeente Dordrecht gaat verloren

Geen gezamenlijke trajecten meer mogelijk

Geen Parkmanagement

Daling waarde bedrijventerrein

Zonder een BIZ

Een uitleg van de BIZ en de onderwerpen inclusief begroting staan 
omschreven in het “BIZ Plan Dordtse Kil 1&2, en AW-W”.  

Binnenkort zal iemand namens het Bestuur bij u langs komen om e.e.a. 
toe te lichten. Desgewenst sturen wij u het plan alvast via e-mail toe.

WOZ waarde (van tot en met)
Staffel

Jaarlijkse Bijdrage 2018 -2022

€ 50.000 - € 200.000 €      150,00

€ 200.001 - € 400.000 €      300,00

€ 400.001 - € 600.000 €      450,00

€ 600.001 - € 800.000 €      600,00

€ 800 001 - € 1.000.000 €      800,00

€ 1.000.001 - € 2.000.000 €   1.000,00

€ 2.000.001 - € 4.000.000 €   1.500,00

€ 4.000.001 - € 8.000.000 €   2.000,00

> € 8.000.000 €   2.500,00

Stem VOOR de BIZ en laten we samen gaan voor kwaliteit voor ons gebied en onze medewerkers!

In het eerste kwartaal van 2018 zullen de stemformulieren worden verstuurd door de Gemeente en 
zal gestemd moeten worden voor de BIZ.


