Een aantal bedrijven gevestigd op het bedrijventerrein Aviation Valley hebben het idee opgevat om
meer winst te behalen door intensiever samen te werken. Wij geloven er namelijk in dat een
gefaciliteerde en gestructureerde samenwerking leidt tot betere bedrijfsprestaties en een
aantrekkelijker vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven.
Er zijn een aantal thema’s geformuleerd waarin we gemeenschappelijk doelen willen bereiken:
-

Bereikbaarheid en (digitale) infrastructuur
Het bedrijventerrein dient goed bereikbaar en toegankelijk te zijn. Denk aan onderwerpen als
parkeren vrachtwagens, openbaar vervoer, car sharing, electrisch vervoer/scooters,
bewegwijzering en een mobiliteitsplan.

-

Veiligheid
Het bedrijventerrein is gelegen aan de drukke A2 en heeft een luchthaven op het terrein.
Bedrijventerrein Chemelot met veel chemische productielocaties ligt op korte afstand.
Aanvullende activiteiten op het gebied van veiligheid zijn daarom door meerdere bedrijven
gewenst. Denk aan een structurele KVO-samenwerking met o.a. de brandweer, politie en
gemeente, een cameraproject, AED en een BHV-netwerk waarbij ook thematische
bijeenkomsten georganiseerd worden voor BHV-ers en een centraal calamiteitenplan.

-

Duurzaamheid & Innovatie
Maatschappelijk verantwoord ondernemen o.a. door een goede samenwerking en gebruik te
maken van synergie-effecten. Denk aan de ontwikkeling van een smart bedrijventerrein,
samenwerking o.a. op het gebied arbeidsmarkt/open dagen, energiebesparing en
klimaatadaptatie.

Om dit te realiseren willen we een collectief oprichten waarin ALLE bedrijven deelnemen. Dat is
mogelijk door een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ). Een BIZ is een collectief van, voor, en door de
bedrijven. Zonder free riders, waarvan elk bedrijf profijt heeft. Een BIZ komt tot stand bij voldoende
draagvlak onder ondernemers. De planning is dat we na de zomer van 2020 een officiële
draagvlakmeting houden. Op dit moment peilen we graag alleen uw interesse. Uiteraard wordt u
later in het traject uitgebreid verder geïnformeerd. Mocht u alvast meer informatie willen, kunt u op
de website van Aviation Valley kijken: www.aviationvalley.nl

Ondergetekende …………………………..

Geeft aan, zonder verplichtingen, geïnteresseerd te zijn om deel te nemen aan dit collectief.
Voor mijn bedrijf zijn de volgende (aanvullende) thema’s van belang:
………………………………………………………..
(Dit formulier s.v.p. retourneren aan: secretariaat@simmaastricht.eu)

