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Beste Veesteeg ondernemers.
Het jaar loopt al weer bijna ten
einde.
De
drukke
maand
december staat voor de deur en
iedereen probeert het jaar met
veel succes af te sluiten. In
deze nieuwsbrief informatie
over de lopende projecten,
een uitnodiging voor een
bedrijfsbezoek
en
het
verzoek
om
nieuwe
bestuursleden.

Nieuwjaarsbijeenkomst bij H&B Techniek

Op 10 januari vanaf 16:30 zijn alle leden van
harte welkom bij Han Vermeulen en Bart Streef
van H&B Techniek (Expeditieweg 2) voor een
bedrijfsbezoek en om met elkaar het nieuwe
jaar in te luiden. Dit is een leuk moment om
met elkaar het oude jaar te evalueren en
nieuwe contacten te
leggen en weer bij te
praten. Iedereen kan zich
aanmelden voor deze
bijeenkomst via de email geef even aan met
hoeveel personen je
verwacht te komen.
(info@bedrijvenparkveesteeg.nl)

“BuitenBeter” app van de gemeente. Meer
informatie vind je op de website:
www.buitenbeter.nl

Evaluatie asbest-brand Kringloop
Tijdens het KVO overleg is besproken hoe de
communicatie is verlopen vanuit de gemeente,
dit had volgens de ondernemers veel sneller
moeten gebeuren. Helaas kan de gemeente
niet eerder communiceren dan wanneer de
officiële informatie beschikbaar is vanuit de
brandweer. Op de website http://www.vrgz.nl
(veiligheidsregio Gelderland Zuid) staat altijd
meteen alles vermeld als er zich een incident
voor doet. Hierop zullen voortaan enkele
bestuursleden kijken en dat doorsturen.
De laatste status van de brand is afgelopen
week gemeld door de Gemeente en alles is nu
vrijgegeven.
Cursus door brandweer
Er zal een korte cursus door de brandweer
worden gegeven aan alle leden die interesse
hebben over brandpreventie en brandveiligheid. Hierover volgt meer informatie voor
de leden.
Nieuwe calamiteitenkaart
De calamiteitenkaart (versie 3) is bijgewerkt en
kan op de website worden gedownload. Hierop
staan alle belangrijke contactgegevens in geval
van een calamiteit. Hang de kaart op een
duidelijke locatie in uw organisatie zodat
iedereen kan zien wie gebeld kan worden bij
incidenten;
http://bedrijvenparkveesteeg.nl/veiligheid/

KVO update
WhatsApp groep Veesteeg
Ondernemers let svp op het plaatsen van
pallets en andere zaken naast de hekken, dit
vergroot het risico op inklimmen tijdens
inbraken.
Meldingen incidenten/overlast
Het blijft belangrijk om zaken die
betrekking hebben op veiligheid
en onderhoud te melden via de

Onze Veesteeg WhatsApp groep
is behoorlijk uitgebreid en wordt
regelmatig gebruikt. Tijdens de brand bleek dit
een snelle en prettige manier te zijn om
iedereen snel op de hoogte te brengen.
Mochten er leden zijn die deelnemer willen
worden, stuur dan een app naar 06-55890375.

Camera bewaking industrie terrein
Het cameraplan is intussen helemaal klaar om
te kunnen opstarten met de aanleg. Het laatste
item is nu nog de vergunningsaanvraag bij de
gemeente, daar verwachten we begin 2020
toestemming voor te hebben.
Dan kan worden gestart met de aanleg van
stroom (Liander), glasvezel (NDIX) en alle
camera’s met toebehoren (De Groot uit
Heerewaarden). De firma De Groot verzorgt
ook het beheer en uitlezing van de beelden bij
eventuele calamiteiten.
We hopen dan in de loop van 2020 alles
werkend te hebben. Het was een lang traject
met diverse hobbels om te nemen maar
uiteindelijk zal deze extra beveiliging ertoe
leiden dat ons bedrijvenpark een stuk veiliger
wordt. We zullen iedereen informeren
wanneer de aanleg start.
Projectteam; Martin, Kees, Oscar en Rob.

langer aan te blijven om het bestuur te
ondersteunen maar wil in 2020 ook stoppen.
Daarom zoeken we twee nieuwe bestuursleden
om het bestuur te versterken, ook leden die
een aantal taken op zich willen nemen zijn van
harte welkom.
Aanmeldingen hiervoor kun je sturen naar
info@bedrijvenparkveesteeg.nl of app/bel
even met 0655890375 (Martin Derks) als je
vragen hebt.

Volgende nieuwsbrief maart 2020
Reacties, zoals ideeën, opmerkingen of
suggesties, graag via:
info@bedrijvenparkveesteeg.nl

Leden mutaties

Bestuur

We hebben in het afgelopen kwartaal 1 nieuw
lid mogen verwelkomen. Hierbij een korte
omschrijving:

Voorzitter; Martin Derks
Penningmeester; Theo van Dinteren
Bestuurslid; Oscar Heijnen
Bestuurslid; Tiny Sanders
Bestuurslid; Peter Stroomberg

Contactpersoon
Bart van Lavieren
Expeditieweg 33-01

info@bartvanlavierenautos.nl
Het adres voor een gebruikte auto voor een
scherpe prijs. In elke prijsklasse en van elk
merk zijn occasions beschikbaar, van modern
tot klassiek.

Bestuursleden gezocht
Door zijn drukke bedrijfsactiviteiten in o.a. de
USA heeft Oscar Heijnen besloten te stoppen
met zijn bestuursfunctie. Martin Derks heeft na
het stoppen met Lighthouse besloten nog wat

