SAMEN VOOR EEN
VEILIG & AANTREKKELIJK
BEDRIJVENTERREIN

De komende jaren krijgt ons gebied
een nieuwe impuls. Het BIZ bestuur
behartigt daarbij de belangen van alle
ondernemers op ons bedrijventerrein
WAT HOUDT EEN BIZ IN?
Het bestuur van VvE De Trompet heeft
in overleg met gemeente Heemskerk
het initiatief genomen een Bedrijven
Investeringszone (BIZ) op te richten.
Een BIZ maakt het ondernemers mogelijk te investeren in de kwaliteit van
het bedrijventerrein. Gezamenlijk werken aan het bevorderen van onder andere de veiligheid en aantrekkelijkheid
van De Trompet. De activiteiten van de
BIZ zijn aanvullend op de werkzaamheden van gemeente Heemskerk. Samen dragen gemeente Heemskerk
en de ondernemers bij aan de kwaliteit van bedrijventerrein De Trompet
om het terrein de komende jaren een
nieuwe impuls te geven op het gebied van onder andere (verkeers)veiligheid, parkeren, groenvoorziening,
zwerfvuil en collectieve inkoop.   

VOORDELEN VAN EEN
BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE VOOR DE TROMPET:
 Verbetering uitstraling
bedrijventerrein en waarde
van vastgoed.
 Een positieve bijdrage
aan het lokale leefklimaat.
 Verbetering van de
(verkeers)veiligheid.
 Belangenbehartiging
richting gemeente
Heemskerk.
 Het door ontwikkelen van
onze collectieve ambities.
 Eerlijke verdeling financiële
lasten, alle eigenaren op
De Trompet betalen mee.

De activiteiten van VvE De Trompet gaan
dan over in een nieuwe vorm (BIZ) en
er komt 100% deelname van alle in het
BIZ gebied gevestigde ondernemers.
Door middel van een jaarlijkse opslag
op de OZB financiële middelen creëren
wij de mogelijkheid activiteiten te ondernemen voor de openbare ruimte die
WOZ WAARDE (VAN / TOT EN MET)

wij zelf willen. In deze tabel kunt u een
overzicht zien van de jaarlijkse bijdrage
op basis van de WOZ-waarde. De jaarlijkse ledenbijdrage aan VvE De Trompet komt te vervallen.
Stem VOOR de BIZ en laten we samen
gaan voor kwaliteit voor ons gebied en
onze medewerkers!
JAARLIJKSE BIJDRAGE 2018 -2022

STAFFEL
€ 0 - € 50.000

€ 50,00

€ 50.001 - € 100.000

€ 100,00

€ 100.001 - € 150.000

€ 412,00

€ 150.001 - € 200.000

€ 450,00

€ 200.001 - € 250.000

€ 480,00

€ 250.001 - € 300.000

€ 620,00

€ 300.001 - € 350.000

€ 675,00

€ 350.001 - € 450.000

€ 700,00

€ 450.001 - € 750.000

€ 822,00

Meer dan € 750.000

€ 950,00

Een uitleg van de BIZ en de onder
werpen inclusief begroting staan omschreven in het “BIZ Plan De Trompet”.
Dit plan en andere informatie kunt u
vinden op www.detrompet.com.
In het eerste kwartaal van 2018 zullen
de stemformulieren worden verstuurd
en zal er gestemd moeten worden
voor de BIZ.

Desgewenst zal mevrouw Raissa Koppenol binnenkort bij u langskomen om
het een en ander aan u toe te lichten.

MEER INFORMATIE EN CONTACT
 www.detrompet.com
 raissa@parktrust.nl

