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DORDTSE GEMEENTERAAD STELT CORONA 
CRISIS- EN HERSTELFONDS IN

DIMCO OMGEDOOPT NAAR DEME INFRA

Het herstelplan bevat een dynamische agenda 
gericht op het oplossen van problemen op de korte 
termijn als gevolg van de Coronacrisis én op 
structurele versterking van de lokale samenleving. 
De middelen die het college nu beschikbaar 
stelt komen bovenop het Rijksgeld om de crisis 
te bestrijden. De middelen worden ingezet 
voor economie en ondernemerschap, sociaal en 
arbeidsmarktbeleid, cultuur en evenementen, sport 
en recreatie en veiligheid en handhaving. 
 
Het herstelfonds kent drie pijlers: crisismaatregelen, 
herstelmaatregelen en het versterken van de 
fundamenten voor een toekomstig en duurzaam 
herstel. De crisismaatregelen verlichten de 
gevolgen van de crisis en zijn van tijdelijke aard. 
De herstelmaatregelen richten zich op een sneller 
herstel uit de crisis. Investeringen in het fundament 
onder de samenleving zullen juist effect hebben 
op de langere termijn. Per beleidsterrein volgt 
een herstelplan. Het herstelplan voor de Dordtse 
economie is tegelijkertijd met de instelling van het 
herstelfonds door de gemeenteraad vastgesteld. 
 
Economie en ondernemerschap 
Om de economie te versterken zet het college in 
op het (structurele) duurzame verdienvermogen 
van de lokale en regionale economie én het 
oplossen van problemen op de korte termijn in deze 
coronacrisis. Wethouder Maarten Burggraaf: “ 
Veel ondernemers worden hard geraakt en hebben 
investeringsvermogen verloren. Wij willen onze 
ondernemers perspectief bieden, door te helpen 
bij de heropstart. Bijvoorbeeld door retailers te 
ondersteunen bij digitaliseringsvaardigheden in de 
omslag naar online en door de horeca ondersteuning 
te bieden bij de opleiding van nieuw personeel. 
Daarnaast willen we ook voor de langere termijn 
een vitaal ondernemersklimaat creëren door de 
samenwerking te bevorderen. We staan voor een 
maatschappelijke uitdaging die we samen aan gaan.” 

Naast de crisismaatregelen worden maatregelen 
ontwikkeld die zich meer richten op het herstel 
van de brede economie en de directe, gezamenlijke 
bedrijfsomgeving.
 
Continuïteit collectieve aanpak bedrijventerreinen
Dit jaar lopen bijna alle BIZ-en op de 
bedrijventerreinen in het WDO gebied af en 
zouden deze voor continuering opnieuw getoetst 
moeten worden op draagvlak en herstemming. 
“We weten dat dit een tijdrovende klus is dat 
veel aandacht vraagt, terwijl het juist nu van 
belang is om alle aandacht te geven aan het 
collectief investeren in de bedrijfsomgeving: 
van het schoon, heel en veilig houden van de 
bedrijventerreinen komt daar ook de noodzaak 
tot verduurzaming en de gezamenlijke aanpak 
van arbeidsmarktvraagstukken bovenop,” aldus 
Maarten Burggraaf. “Het financiële fundament 
onder de huidige samenwerkingsstructuren mag 
dus, zeker nu, niet wegvallen. Daarom trekt de 
gemeente dan ook voor de jaren 2022 en 2023 extra 
middelen uit vanuit het crisis- en herstelfonds om 
samen met de besturen van de bestaande BIZ-en 
en de Vereniging Beheer Dordtse Kil III tot een 
gezamenlijke agenda te komen en daarmee de 
continuïteit van de gezamenlijke activiteiten na dit 
jaar ook te borgen maar vooral ook verder uit te 
breiden.” Een bredere samenwerkingsagenda vraagt 
om een breder ondernemersfonds. De gemeente gaat 
dan ook tegelijkertijd de haalbaarheid onderzoeken 
van een stadsbreed ondernemersfonds voor alle 
werklocaties en bedrijven in Dordrecht. Om dat 
te bereiken is het nodig dat er gewerkt wordt aan 
stevige samenwerkingsstructuren, niet alleen zoals 
dat nu is georganiseerd op de WDO maar ook voor 
de andere werkgebieden in Dordrecht. Komende 
maanden werkt de gemeente samen met de besturen 
voor de WDO een voorstel uit. De bedrijven zullen 
hierover via de besturen worden geïnformeerd.

De significante evolutie van de totale DEME 
Groep de afgelopen jaren is de aanleiding geweest 
om vier core Activity Lines in het leven te roepen - 
Dredging, Offshore, Environmental en Infra. Elk 
van hen heeft zijn eigen expertise en beschikt over 
hoogopgeleide professionals, maar tegelijkertijd 
ondersteunen en versterken de vier kernactiviteiten 
elkaar.  

Tot nu toe werden de activiteiten op het gebied van 
infrastructuur en civiele werken  uitgevoerd onder 
het merk DIMCO, maar om de vier kernactiviteiten 
in de DEME Groep duidelijk weer te geven, is 
DIMCO  omgedoopt tot DEME Infra.  
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FIXI-PLATFORM
WIST U DAT U ZELF ALS BEWONER ÉN ONDERNEMER EENVOUDIG  

MELDINGEN KUNT DOEN MET BETREKKING TOT DE OPENBARE RUIMTE?

Gemeente Dordrecht is aangesloten bij het Fixi-platform. Door hier u melding achter te laten, kan 
de gemeente vervolgens de melding gemakkelijk toewijzen en afhandelen. 

Onder de merknaam DEME Infra zullen we 
blijven voortbouwen op onze sterke reputatie 
en capaciteiten als toonaangevende leverancier 
van innovatieve oplossingen om zo onze klanten 
te helpen de meest veeleisende infraprojecten te 
realiseren. De scope van DEME Infra zal, zowel 
nationaal als internationaal,  blijven bestaan 
uit het ontwerpen en/of realiseren van sluizen, 
tunnels, kademuren en zee-/binnenvaarsteigers 
met aanverwante producten.

Voor vragen of meer informatie ga naar  
www.deme-group.com/activities/infra of stuur 
een e-mail naar info.infranl@deme-group.com.

Een melding openbare ruimte is met het Fixi-platform zo gemaakt. Dit kan in een paar 
eenvoudige stappen via de iOS en Android-app, de webapplicatie Fixi.nl of gewoon via de 
gemeentebalie. 

Binnengekomen meldingen zijn gemakkelijk (automatisch) toe te wijzen aan het juiste 
team of de behandelaar. Hij of zij heeft de werkvoorraad altijd bij de hand, inclusief locatie, 
contactgegevens, etc.
 
De melder wordt pro-actief op de hoogte gehouden van de status van zijn melding. Als de 
melding is afgehandeld, kan de melder de afhandeling beoordelen. Zo kan je de kwaliteit van 
de dienstverlening blijven meten.
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MADELON SOETEMAN, 
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VOORWOORD BESTUUR 

Om het gebied 
aantrekkelijker 
te maken zijn er 
picknicktafels 
geplaatst en is er 
aandacht gekomen 
voor biodiversiteit 
onder andere 
door het zaaien 
van een speciaal 
bloemenmengsel in 
de grasgebieden. 

In 2020 werden alle drie slagboominstallaties geheel 
vernieuwd en verschillende camera’s vervangen 
door modernere. Ook wordt er ’s avonds en ’s 
nachts door beveiligingsbedrijf Workrate op het 
terrein gesurveilleerd. Dat dit vruchten afwerpt 
mag wel blijken uit het feit dat de criminaliteit in het 
gebied minimaal is. 

Per 1 januari 2021 is het beheer van het gebied 
geheel in handen van het Havenbedrijf Rotterdam. 
Er vindt regelmatig overleg plaats tussen het BIZ-
bestuur, de parkmanager Parktrust, de gemeente 
Dordrecht en vertegenwoordigers van diverse 
stakeholders. Doelstelling is een schoon, heel en 
veilig industriegebied dat aantrekkelijk is voor de 
gevestigde en nieuwe ondernemingen. 

Ook aangrenzende bedrijven tonen inmiddels 
interesse om geïnformeerd te worden over de BIZ. 
Voorbeeld hiervan zijn de bedrijven gelegen aan de 

Mijlweg die veelal ook aan de Wieldrechtseweg een 
uitgang hebben. Uiteraard betrekken wij hen graag bij 
onze activiteiten en plannen. 

De gemeente Dordrecht heeft in het kader van speciale 
Coronagelden vanuit de overheid voorgesteld de 
kosten van de BIZ voor twee jaren op zich te nemen. 
Hiermee worden de bedrijven voor die bijdrage ontlast 
zonder dat de lopende activiteiten in het gedrang 
komen. Uiteraard zijn wij daarmee zeer verheugd. Het 
betekent dat we de BIZ met in ieder geval nog twee 
jaar kunnen verlengen. 

Veiligheid is ook het speerpunt in de gesprekken die 
gevoerd worden met ProRail inzake de stamlijn die 
door ons gebied loopt. Ook hier trekt de BIZ op met 
de betrokken partijen om het vervoer over deze lijn zo 
veilig mogelijk te laten verlopen. Dit gaat wat de BIZ 
betreft niet in de door haar gewenste sneltreinvaart. 
Ieder ongeluk op de rails is er één te veel en wij vinden 
dan ook dat er stevig dient te worden doorgepakt. Dit 
is voor ons een belangrijk punt waar we de komende 
tijd energie in blijven steken.

Ter afsluiting wil ik u graag oproepen contact met 
de parkmanager Ad van den Berg op te nemen als u 
vragen, opmerkingen of klachten heeft. U kunt hem 
bereiken via 06-51156211 of ad@parktrust.nl. Het 
laatste nieuws en aanvullende informatie vindt u ook 
op onze site www.bizkpzh.nl en onze Facebook pagina 
(@BIZKPZH).

Remko Mol
Namens het bestuur

INMIDDELS BESTAAT DE BIZ KRABBEPOLDER-ZEEHAVEN (ZUID) 

ALWEER RUIM 4 JAAR. EN ALHOEWEL U MAAR AF EN TOE IETS 

VERNEEMT OF WELLICHT MERKT VAN WAT DE BIZ ACHTER DE 

SCHERMEN ALLEMAAL DOET, KUNNEN WE TOCH MET TEVREDENHEID 

TERUGKIJKEN OP WAT ER ALLEMAAL IS GEREALISEERD. ZO IS ER, NA 

EEN AANVANKELIJKE PROEF ONDERSTEUND DOOR DE PROVINCIE, 

EEN GEREGULEERDE BUSVERBINDING TOT STAND GEKOMEN. ONS 

GEBIED IS INMIDDELS VAST OPGENOMEN IN HET TRACÉ VAN HET 

OPENBAAR VERVOER.

Beste ondernemers,

In opdracht van het BIZ bestuur surveilleren de 
beveiligers van Workrate Security elke avond en 
nacht over het gebied waar uw onderneming is 
gevestigd.

Wij proberen zoveel mogelijk zaken te signaleren 
en zichtbaar aanwezig te zijn in het gebied om 
diefstal, baldadigheid en vernielingen ed. ter 
voorkomen. Wij proberen uw bedrijventerrein 
veilig te houden zodat u zicht kunt concentreren 
op uw core business. Wij zijn preventief op het 
bedrijventerrein aanwezig om zo te voorkomen 
dat er ongewenste situaties zich voordoen. Wij 
proberen zo opvallend mogelijk aanwezig te 
in het gebied om zo te voorkomen dat er zaken 
gebeuren die wij allen als ongewenst ervaren. 
Velen van u hebben ook zelf preventieve 
maatregelen genomen om dit te voorkomen. 
Een van de zaken die ons nog steeds opvalt 
tijdens onze surveillanceronden is dat er nog 
steeds veel hekwerken en poorten niet worden 
dichtgedaan en / of afgesloten nadat de laatste 
werknemers zijn vertrokken. 

U heeft als ondernemer grote uitgaven gedaan 
om hekken en poorten te plaatsen. Een prima 
preventieve maatregel om de eerste (buiten)
schil te beschermen en het hebben van een eerste 
hindernis voor diegene die niets te zoeken hebben 
op uw terrein.  Desondanks treffen wij dagelijks 
niet of niet goed afgesloten poorten en hekken 
waardoor u het de ongenode gasten wel erg 
makkelijk maakt. Zonde dat zo’n mooie manier 
van uw eigendommen te beschermen zo vaak 
niet wordt gedaan. Het simpel afsluiten van uw 
terrein.

Dagelijks rapporteren wij het bestuur en de 
parkmanager van allerhande zaken die wij op 
het bedrijventerrein aan treffen. Voorbeelden 
hiervan zijn het aantal, al dan niet nodeloze, 
inbraakalarmen, verdachte situaties en 
voertuigen op het terrein, het aantreffen van 
zwerfafval en grofvuil stortingen, defecte 
lantaarnpalen en het openstaan van hekwerken 
en poorten. Met deze informatie kan de 
parkmanager diverse instanties aansturen om 
uw gebied schoon-, heel- en veilig te houden.

Nogmaals ondernemers: Denk aan de 
veiligheid van uw pand en maak intern goede 
afspraken over de sluitprocedure van uw pand. 
Voorkomen is beter dan genezen. 

Uiteraard kunt u Workrate Security 
inschakelen om deze dagelijkse routine van u 
over te nemen. U kunt zich dan richten op uw 
core business en wij zorgen dat uw bedrijf goed 
wordt afgesloten en u van uw welverdiende 
nachtrust kan genieten.

Wij komen graag langs voor een advies op 
maat voor zowel het openen als het sluiten van 
uw pand of voor de opvolging en afhandeling 
van uw alarmen. Wij hebben met uw bestuur 
afspraken gemaakt en kunnen u met korting 
deze diensten aanbieden.

U kunt mij bereiken op het telefoonnummer 
088 - 0234000 of mobiel via 06 - 51215366. 

Workrate Security B.V.
Henk Boxma

PREVENTIE UPDATE

Sinds 1 januari 2020 ben ik programma-/
gebiedsmanager van de Westelijke Dordtse 
Oever. Afgelopen anderhalf jaar heeft in het 
teken gestaan van het verder brengen van 
lopende projecten in het gebied en het in 
beeld brengen van de aandachtspunten om 
het vestigingsklimaat voor ondernemers te 
verbeteren. Door het college van de gemeente 
Dordrecht zijn doelstellingen benoemd die 
hieraan bijdragen en de komende jaren een 
goede plek moeten krijgen. Het gaat hierbij 
om thema’s als verduurzaming, vergroening, 
veiligheid, energietransitie, het creëren van 
meer werkgelegenheid en het verbeteren van 
de gemeentelijke dienstverlening. 

De komende periode gaan we in samenwerking 
met de BIZ verder aan de slag met thema’s als 
verduurzaming en vergroening. Daarnaast 
gaan we aan de slag met het onderzoeken 
van de haalbaarheid van een stadsbreed 
ondernemersfonds voor alle bedrijven in 
Dordrecht. Ook richten we ons vanuit het 
programma op verbetering van de kwaliteit 
van de terreinen, met als een van de onderdelen 
het aanpakken van de parkeerproblematiek 
binnen de WDO. In deze tijden is een goede 
samenwerking met ondernemers best een 
uitdaging, maar ik heb er alle vertrouwen in 
dat we elkaar weten te vinden als dat nodig is! 
  
U kunt mij bereiken op 06-12159547 
of via mm.soeteman@dordrecht.nl.



BEHEER EN ONDERHOUD 

Sinds 1 januari jongstleden is het ‘droog beheer’ 
in de Dordtse Zeehaven overgegaan van de 
gemeente Dordrecht naar het Havenbedrijf 
Rotterdam. Met deze stap is het Havenbedrijf 
nu in zijn geheel verantwoordelijk voor het 
beheer in de Dordtse Zeehaven. Onder 
droog beheer wordt verstaan het beheer en 
onderhoud van de wegen, groenstroken en 
alles wat daaraan raakt. Met deze overname 
willen wij de buitenruimte naar een hoger 
onderhoudsniveau brengen en een nog schoner 
en veiliger leef -en werkklimaat realiseren. 
Om dit in goede banen te leiden werken 2 
aannemers voor ons. De firma Van Gelder is 
verantwoordelijk voor het ‘grijs’ en de firma 
IdVerde is verantwoordelijk voor het ‘groen’. 
Wanneer u deze partijen in het gebied ziet, weet 
u dat er voor u gewerkt  wordt aan een schone 
en veilige omgeving. 

Met de overgang van het beheer zijn heel wat 
processen met de gemeente via het havenbedrijf 
komen te lopen. De belangrijkste is het doen 
van meldingen of klachten in de buitenruimte. 
Deze kunnen via het bestaande systeem worden 
doorgegeven, via de fixi app of de website van 
fixi. De meldingen worden dan automatisch 
doorgestuurd naar het Havenbedrijf, die 
zorgt voor de afhandeling van de melding. De 
melder ontvangt een bericht dat de melding 
is doorgestuurd naar het Havenbedrijf met 
een mailadres waarmee eventueel contact 
opgenomen kan worden over de afhandeling. 
Nautische zaken blijven verlopen via het HCC 
in Rotterdam. Wanneer u klant bent van het 
Havenbedrijf, dan kunt u ook altijd via uw 
Business Manager van het Havenbedrijf zaken 
doorgeven. Voor overige vragen kunt u bij 
ondergetekende terecht.

NIEUWS VAN HET 
HAVENBEDRIJF ROTTERDAM

EVEN VOORSTELLEN: 
BRAM VONCKEN, GEBIEDSMANAGER 
DORDRECHT INLAND SEAPORT
Sinds 1 oktober 2019 ben ik de gebiedsmanager 
voor de Dordtse zeehaven; dat betekent dat ik 
vanuit het Havenbedrijf een sturende rol heb 
in de ontwikkeling van dit gebied. Samen met 
bedrijven, BIZ-zen en Gemeente Dordrecht 
zet ik mij ervoor in om de Dordtse zeehaven 
een veilige en nog beter functionerende haven 
te maken. 

Allereerst willen we als Havenbedrijf 
Rotterdam alle ruimte optimaal benutten. Dit 
betekent dat we de nu nog lege plot(s) willen 
ontwikkelen. Daarnaast gaan we een slag 
maken met het droog beheer. Onderhoud en 
kwaliteitsniveau van de buitenruimte gaan 
omhoog zodat het gebied er nog beter uit gaat 

zien. En  we zetten volop in op veiligheid op 
nautisch, spoor en sociaal gebied. Denk daarbij 
aan afmeervoorzieningen van goede kwaliteit, 
veilige spoorovergangen en een werkomgeving 
waar veilig en zonder criminaliteit gewerkt kan 
worden. 
Heeft u vragen of opmerkingen of wilt u praten 
over ontwikkelingen? Dan nodig ik u graag uit 
voor een gesprek.  

Samen zetten we de Dordtse Zeehaven op de 
kaart! Make It Happen.

Bram Voncken
Gebiedsmanager Dordrecht Inland Seaport 
BJW.Voncken@portofrotterdam.com
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Gedurende 2021 zullen enkele kleine 
aanpassingen gedaan gaan worden in de openbare 
ruimte. Wanneer deze aanpassing gelegen is rond 
uw locatie, dan wordt daarover voorafgaande aan 
de werkzaamheden met u over gecommuniceerd. 
Op de Kreekweg zijn we bezig om samen met 

TTD de verkeersafhandeling van het verkeer te 
bekijken. Hiervoor zullen enkele aanpassingen 
gedaan gaan worden aan de inrichting van de weg. 
Op de Kilkade 7 ligt nog altijd een terrein braak. 
Voor dit plot zijn we in gesprek met een potentiële 
klant. Wanneer hier meer duidelijkheid over is, 

LOPENDE ZAKEN & PROJECTEN

zullen wij dit ook met u delen. 
Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog 
vragen hebben of over zaken verder in gesprek 
willen gaan, dan kunt u mij bereiken via  
BJW.Voncken@portofrotterdam.com.
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“HIER KUNNEN WE 
FLINK DOORGROEIEN”

VORMGEVING

DRUK
ZPRESS Print

BIZness Nieuws verschijnt één keer per jaar in een oplage van 250 stuks en wordt gratis verspreid in het gebied 
Krabbepolder Zeehaven Zuid. 4e editie, 1e druk, 2021.
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HET DORDTSE FAMILIEBEDRIJF QUARTZLINE IS GESPECIALISEERD IN 

KUNSTSTOF VLOEREN. WAT IN 1976 BEGON IN EEN SCHUURTJE 

ONDER DE NAAM KUNSTSTOFTECHNIEK ZWIJNDRECHT IS ANNO 2021 

UITGEGROEID TOT EEN GROOT BEDRIJF MET VIJFTIG MEDEWERKERS 

EN KLANTEN DOOR HEEL NEDERLAND EN BELGIË. ARTHUR KAPTEIN 

STAAT AAN HET ROER VAN DEZE ONDERNEMING EN LEGT DE FOCUS 

NOG MEER OP INNOVATIE EN KWALITEIT.

“De coronacrisis heeft ons geen windeieren 
gelegd”, begint Arthur zijn verhaal. “Mensen 
zijn in deze tijd veel meer bezig met hun woning 
en willen een fijn thuis creëren. Vooral de 
beton- en gietvloeren zijn helemaal populair, 
naadloos en makkelijk te onderhouden. Het 
afgelopen jaar hebben we meer verkocht dan 
voorgaande jaren. We hebben zelf de kennis in 
huis, een snelle levertijd en korte lijntjes met 
onze leveranciers. Ik ben zo’n type van ‘dat 
regelen we wel even’. Wij leveren vloeren voor 
diverse segmenten, van scholen, kantoorruimtes 
tot de gezondheidszorg, maar ook particulieren 
kunnen bij ons terecht via bijvoorbeeld een 
vloerspecialist. We ontwikkelen, produceren 
en leveren mooie (duurzame) systemen en 
producten en dat zorgt al 45 jaar voor een 
stevig fundament.”

OP DE WERKVLOER
Sinds vier jaar is Quartzline gevestigd aan de 
W.A. Boogaerdtstraat. “Hiervoor zaten we 
op een locatie van 2000 m2, maar inmiddels 
waren we zo uit ons jasje gegroeid dat we dit 
nieuwe pand hebben gekocht”, voegt Arthur 
toe. “Hier kunnen we nieuwe stappen zetten 
en flink doorgroeien. Sinds vorig jaar hebben 
we een nieuw computersysteem aangeschaft 
waarop we het hele productieproces van A tot 
Z door het hele gebouw kunnen volgen. Van de 

binnenkomst van de grondstoffen tot en met de 
vloersystemen die de fabriek verlaten. Zelf ben 
ik veel op de werkvloer aanwezig, omdat daar 
toch mijn passie ligt. Op deze manier hoor en 
zie ik wat er speelt in mijn bedrijf. Eigenlijk 
sta ik ook nog graag in een beker te roeren 
in het laboratorium, maar vanwege onze 
groei moet ik me nu ook met andere zaken 
bezighouden.

HANDJE HELPEN
Quartzline maakt onderdeel uit van het 
Bedrijven investeringszone in het gebied 
Krabbepolder en het Zeehavengebied (zuid). 
Hier zijn diverse ondernemers bij aangesloten. 
“Er zijn onderwerpen die ons allemaal 
aangaan, denk aan veiligheid, bereikbaarheid 
of de communicatie tussen verschillende 
ondernemers. Hoe fijn is het om elkaar een 
handje te helpen en met elkaar door te groeien. 
Om eens te vragen aan je buurman ‘hoe doe 
jij dat eigenlijk? Of ken je nog iemand die dat 
goed kan?’ Zo staan we samen sterker.”
Quartzline wil de komende tijd graag 
doorgroeien in de markt van cementgebonden 
onderlagen. Op dat gebied valt er nog een 
hoop te winnen. “We zaten op vijf pallets per 
dag, maar in ons nieuwe pand kunnen we de 
tachtig pallets aantikken. Daar werken we 
hard naar toe!” 

ONDERNEMER IN DE SPOTLIGHT: 

QUARTZLINE

ONGEVEER 300 WOORDEN

UITGEVER

By Lipman, Joyce Lipman
06 - 222 90 213 
www.bylipman.nl
info@bylipman.nl

BESTUURSLIDFUNCTIE (M/V)

VACANT BIZ
Afgelopen tijd hebben er enkele 
bestuursleden het bestuur van de BIZ 
verlaten. 

Jeroen Over de Vest, werkzaam bij Engie 
werd eind 2019 vervangen door Ernest 
Markus, zijn opvolger in de vestiging 
Dordrecht. Inmiddels is de heer Markus 
vanwege verhuizing van Engie ook uit het 
bestuur getreden. 

Ook Max Lie-a-Lien van Volker Stevin 
Materieel en Rutger Kouwenhoven van 
Sarens gaan in verband met het aangaan 
van een andere uitdaging het BIZ bestuur 
vaarwel zeggen. Wij danken de heren 
hartelijk voor hun inzet tijdens de afgelopen 
jaren en wensen hen uiteraard alle succes toe.

Dit betekent dat het huidige bestuur bestaat 
uit de heren Mampaey (Mapaey Offshore 
Industries), Schutte (DEME), Dos Reis 
(DSV) en Mol (Mol Lifting). 

Indien u interesse heeft in een 
bestuursfunctie om zodoende actief mee 
te denken over ons BIZ-gebied in overleg 
met Havenbedrijf Rotterdam, gemeente 
Dordrecht en betrokken partners, willen wij 
u graag uitnodigen dat bij ons kenbaar te 
maken. 

U kunt ons e-mailen op info@bizkpzh.nl of 
bellen op 06-53131907 (Remko Mol).


