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Op 15 maart hebben we met ons bestuur weer
een rondje gemaakt over ons industrieterrein.
Voor onze KVO certificering is het noodzakelijk
een dag en avond schouw uit te voeren met
KVO afgevaardigde. In deze nieuwsbrief willen
we graag een aantal actuele punten toelichten:

ondernemers zelf palen cq stenen hebben
geplaatst in de groenvoorziening van de
Gemeente. Kijk hier ook eens naar en verwijder
deze als ze niet bijdragen aan uniformiteit en
algehele netheid.
Brand veiligheid en incidenten cijfers
Tijdens de schouw bleek dat enkele brandkaan
putten onder de grond gekomen waren na
ophoging van de wegkant van De Onderstal.
Door de betrokkenen
is hier direct actie op
ondernomen
om
deze
onveilige
situatie
te
verbeteren.
Het
aanbrengen van gele
driehoeken op het
wegdek zal spoedig
worden uitgevoerd.

Groenvoorziening en infrastructuur.
De Veesteeg bedrijventerreinen blinken niet
uit in een goed aangelegde openbare
infrastructuur. We kennen geen trottoirs,
parkeerplaatsen, zitbankjes of afvalbakken.
Toch hebben we tijdens de schouw een aantal
foto’s gemaakt en met de gemeente gedeeld
zodat ze input
krijgen over de
situatie,
en
kunnen werken
aan verbetering.
Ziet
u
ook
voorbeelden van
achterstallig onderhoud, laat het ons dan even
weten.
Algemene netheid van eigen terreinen.
Een aantal bedrijfsterreinen zijn niet
representatief voor het industrieterrein. Hoe
mooi zou het zijn dat de algehele netheid
uniform en een schoon aangezicht geeft. Laten
we allen eens een “voorjaarsopruiming”
houden en zorgen dat vuil, pallets, snoeiafval
en overig bedrijfsafval wordt opgeruimd. Niet
alleen u als ondernemer maar ook alle
medegebruikers van het industrieterrein geeft
dit een fijner gevoel. We zien ook dat vele

Jaarlijks krijgen we de
incidentencijfers
van
de
Brandweer
opgestuurd. Deze waren vorig jaar wel erg
goed; 0 meldingen voor de brandweer.
Verkeersveiligheid
De incidenten cijfers van 2016 en 2017 zijn qua
trend afnemend. De cijfers zijn te downloaden
via:
http://www.bedrijvenparkveesteeg.nl/kvob_certificering/politie_informatie/
Naast een groot aantal opmerkingen welke we
met de KVO delen en in een schouwrapport zijn
opgesteld, kunnen u melden dat ons
industrieterrein rustig en veilig wordt ervaren.
De opmerkingen worden in onze overleggen
continu besproken. Heeft u opmerkingen,
klachten of verbeterpunten, laat het ons dan
weten.

Huis (pand) nummering

Nieuwe leden

Er zijn vele panden op ons industrieterrein
welke geen of geen adequate huisnummering
hebben. Graag even aandacht voor uw
pandnummering.

Als nieuwe leden hebben we het laatste
kwartaal mogen verwelkomen:

Melden van Incidenten!!!

Mevr. Janine van Welie-Jennissen

Nogmaals willen wij u benadrukken dat
aangifte doen essentieel is voor preventie van
ongevallen, inbraken en incidenten. Als we
tenminste melding maken van incidenten
kunnen wij, en dus ook politie en brandweer,
beter inspelen op preventieve maatregelen.

GJB Lijsten BV Inlijsten en Kunst gevestigd aan
De Onderstal 1 6658KZ Beneden Leeuwen

Er gebeuren dingen op ons industrieterrein
welke niet horen. Wij, als bestuur, willen
graag op de hoogte blijven van alle incidenten.
Wij vragen jullie dan ook om ALTIJD even een
melding te doen via
info@bedrijvenparkveesteeg.nl!!!
Op die manier kunnen we maatregelen treffen
om deze overlast te verminderen.
Alvast bedankt daarvoor.
Meld uiteraard jullie incidenten serieuze
incidenten, aan de politie of eventueel
anoniem
(www.meldmisdaadanoniem.nl/melden/ )

Camerabewaking op het industrieterrein.
Onze werkgroep heeft momenteel een kleiner,
meer haalbaarder plan gemaakt. Offertes zijn
in aanvraag en zullen we snel met u delen.

GJB Lijsten is al meer dan 50 jaar fabrikant van
kwaliteits-lijsten
en
geniet
hierdoor
bekendheid in binnen- en buitenland.
Hr. Hans van Leeuwen
De Leeuwense Arend B.V.
Gevestigd op De Onderstal 714. 6658 KZ BenedenLeeuwen Expeditieweg 20. De
Leeuwense Arend is
gespecialiseerd in
investeringen in Vastgoed.

Opening
Op 16 April jl. werd op de bovenverdieping van
GJB lijsten, De Onderstal 1, een galerie
geopend. Deze galerie heet GJB-art. Je kunt
hier kunst kopen, huren, sparen en inlijsten.
Burgemeester Steenkamp opende deze art
galerij. Wij wensen GJB Lijsten namens onze
vereniging
een
succesvolle
tijd.

Verkochte kavels:
Het kavel aan de Van Heemstraweg 19C is
verkocht aan Alex Toebast, en nabij de GSM
zendmast aan Dubbelman Design uit
Ridderkerk.
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Reacties, zoals ideeën,
suggesties, graag via:

opmerkingen
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