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Algemene Leden Vergadering
Op dinsdag 16 januari 2018 houden we onze
jaarlijkse
ledenvergadering
en
nieuwjaarsreceptie.
Tijdens
de
ALV
vergadering gaan we een overzicht geven over
de activiteiten van het achterliggende
verenigingsjaar en zullen we een definitieve
beslissing moeten geven over het realiseren
van een camera beveiligingssysteem. Ook zijn
enkele van onze bestuursleden aftredend. Wij
hopen tijdens deze avond het nieuwe bestuur
te presenteren.
Voor deze ALV zoeken we nog een ondernemer
die zijn deuren wil openen voor deze
vergadering. Hierbij mag ook een rondleiding
of presentatie over het bedrijf gegeven
worden. Een mooie kans om je bedrijf eens
onder de aandacht te brengen bij onze leden.
Voor de ALV locatie of een bestuursfunctie
(voorzitter en penningmeester) kun je je
opgeven via info@bedrijvenparkveesteeg.nl

Groenvoorziening en infrastructuur.
In de vorige nieuwsbrief was gemeld dat er
tijdens de schouw enkele gebreken waren
geconstateerd aan de infrastructuur. (
verzakkingen, schampblokken, lichtmasten en
brandkraanpotten). Dankzij de gemeentelijke
inzet kunnen we melden dat alle gebreken heel
snel zijn opgelost. Momenteel word er gewerkt
aan de renovatie van het fietspad langs de
Veesteeg.

Opzetten WhatsApp groep Veesteeg?
Graag willen we, bij
voldoende belangstelling,
een WhatsApp groep
opzetten
voor
de
gebruikers
van
ons
industrieterrein. Deze WhatsApp groep geeft
ons de mogelijkheid om snel bv calamiteiten,
verdachte personen of onregelmatigheden te
melden. Martin is beheerder van de
WhatsApp-groep en stuur even je mobiele
nummer door aan Martin om toegevoegd te
worden aan deze groep. (06-55890375 of
mderks@golighthouse.com).

Camerabewaking op het industrieterrein.
Onze
werkgroep
“Camerabewaking” is
momenteel druk om
te inventariseren hoe
we het beste een
degelijk
camera
beveiligingssysteem kunnen opzetten voor ons
industrie terrein. Er zijn enkele mogelijke
bruikbare systemen en opzetten. Graag willen
we dit met jullie delen tijdens onze ALV op 16
januari 2018.
Uiteraard
kost
een
goed
camera
bewakingssysteem veel investeringen en ook
de operationele kosten zijn significant. Om te
toetsen of we gezamenlijk (leden en nietleden) breid zijn om deze kosten gezamenlijk te
dragen, willen we een enquête opzetten. Deze
enquête zal binnenkort online staan op onze
website en we geven u hiervoor nog even een
seintje om te vragen deze in te vullen. Alvast
bedankt voor jullie reactie!

Netheid van ons industrieterrein.
Tijdens de KVO schouw bleek dat enkele
ondernemers hun terrein gebruiken om
rommel op te slaan. Uiteraard is het aan jullie
om je terrein in te richten, maar namens het
bestuur willen wij jullie vragen eens kritisch te
kijken of er materialen zijn, die opgeruimd
kunnen worden. Algehele netheid gaat verder
dan de kavelgrens.

Design en direct geregistreerd als officieel
merk in de Benelux. Dubbelman Design
ontwerpt, produceert en importeert onder
eigen merklabel. Dubbelman design heeft een
pand in Ridderkerk, maar is momenteel een
bedrijfsgebouw aan het realiseren op
Expeditieweg 12. De planning is dat in februari
2018 de verhuizing vanuit Ridderkerk kan
plaatsvinden.
Wij wensen jullie welkom en veel succes.

Donkere dagen offensief.
Veesteeg-Oost
In de wintermaanden slaan criminelen
veelvuldig hun slag, vaak met een piek voor de
feestdagen. Een donkere dagen offensief zet in
deze periode extra maatregelen in tegen
overvallen, straatroven, woning- en autoinbraken.
Het
Centrum
voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
werkt aan een veilig en leefbaar Nederland. Kijk
eens op https://hetccv.nl/ om te zien wat u
kunt doen om in deze periode uw bedrijf veilig
te houden.

Momenteel zijn er nog 3 kavels te koop op het
gedeelte Veesteeg-Oost. De gemeente meldt
verhoogde belangstelling voor de onverkochte
kavels.

Ook willen we jullie nogmaals vragen om
incidenten te blijven melden bij de Politie. Hoe
meer registratie hoe meer er tegen preventie
kan worden gedaan.

Nieuwe leden
Als nieuwe leden hebben
we het laatste kwartaal
mogen verwelkomen:

Contact persoon: Hr. Huub Janssen
Dubbelman Design kwalitatieve meubelen.
Dubbelman Design is opgericht in 2013 onder
de naam More and More Living. In 2016 is de
bedrijfsnaam gewijzigd naar Dubbelman
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