Wordt Capelle de groenste stad van NL?
In september weten we of Capelle aan den
IJssel volgens de stichting Entente Florale
Nederland ‘de groenste stad van het land’ is.
Capelle aan den IJssel is namelijk door deze
stichting genomineerd voor deze eretitel,
samen met Zwijndrecht. Entente Florale organiseert elk jaar de nationale groencompetitie
tussen steden.
Groene parels
Niet alleen het hebben van veel groen (de groene
parels het Schollebos, het ’s-Gravenweggebied en
de Hollandsche IJssel) telde voor de nominatie
mee, maar ook hoe Capelle omgaat met zijn groen.
Groenwethouder Jean-Paul Meuldijk is verguld met
de erkenning die deze nominatie met zich mee
brengt: “Het is een mooie manier om ons ook in de
rest van Nederland te profileren als groene stad.”
Een van de criteria van de jury is de mate van
inspraak en betrokkenheid van inwoners en
bedrijven bij het groen en het onderhouden ervan.
Gemeente Capelle aan den IJssel stimuleert diverse
vormen van onderhoud van openbaar groen door
inwoners en bedrijven, omdat dit bijdraagt aan een
mooier, schoner en levendiger Capelle.
Groen en Economie
Een mooi voorbeeld van inspraak en betrokkenheid
is de aanpak van het bedrijventerrein Hoofdweg
CapelleXL. Om het gebied aantrekkelijk te houden
voor bedrijfshuisvesting werken de gemeente en de
ondernemers hier, door een BIZ, samen. Het gebied
wordt gezamenlijk gerevitaliseerd door het openbaar gebied en de bedrijfskavels in fasen te verbeteren. Het door de gemeente ingestelde Gevel- en
Voorterreinenfonds stimuleerde de ondernemers
om het aanzien van hun pand en terrein te verbeteren. Hierbij werden ‘groene’ gevels toegepast
(zie foto).
Uitvoering ‘Vijfjarenplan Groen’
BIZ Capelle XL heeft voor een duurzame aanpak van
het groen een Vijfjarenplan opgesteld. In dit groen-

plan staan duidelijke doelen: “duurzaam onderhoud
en beheer, meer eenduidigheid en rust, meer bloei,
meer strakke en robuuste lijnen, meer gazon, meer
accentuering door beplanting en rode boompotten.”
Vooruitlopend op vaststelling van het groenplan
is met de eerste fase gestart; er heeft grondverbetering plaatsgevonden en er is nieuwe beplanting aangebracht. Meer informatie over de groenaanpak op CapelleXL: www.bizcapellexl.nl.
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Ontknoping groenwedstrijd
Op 18 juni komt de jury van Entente Florale op de
fiets in Capelle kijken hoe het met het groen gesteld
is. In september weten we wie de winnaar is.

Samen met andere ondernemers kunt u een
Bedrijven Investeringszone (BIZ) oprichten. Een BIZ
is een afgebakend gebied op een bedrijventerrein
of in een winkelgebied en biedt ondernemers een
mogelijkheid om de krachten te bundelen. Met
elkaar investeert u in een aantrekkelijke en veilige
bedrijfsomgeving. U betaalt hiervoor een heffing
aan de gemeente. De gemeente stelt de opbrengst
ter beschikking aan de vereniging of stichting die
de activiteiten uitvoert.

Per 16 maart is Dennis Potter bij onze
gemeente in dienst getreden. Hij is de
beoogd opvolger van Ruud Verschuren, die
in 2016 met pensioen gaat en neemt daarnaast taken over van Henk van Ree, die zich
volledig bezighoudt met de bezetting van
kantoren op het Rivium.
Dennis is 37 jaar en heeft zijn sporen al verdiend op
het economisch werkgebied. Hij was werkzaam als
Business Consultant en Senior Project Manager bij
Atos Consulting N.V. en bij de gemeente PijnackerNootdorp als Beleidsadviseur Economie & Glastuinbouw en daarna als Coördinator Economische Zaken.
In Capelle gaat hij zich vooral bezig houden met het
aansturen van het team Economische Zaken, het
enthousiasmeren van bedrijven om samen met de
gemeente het ondernemersklimaat te versterken
en Capelle als Parkstad en Economische motor nog
beter op de kaart te zetten.
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