Beheervereniging Bedrijvenpark Veesteeg is in oktober 2013 opgericht na een periode van
vergaderen met een groep Veesteeg ondernemers.
De vereniging heeft als doel, het ondernemen op de industrieterreinen van Veesteeg, Veesteeg Oost
en Veesteeg West te verbeteren en te veraangenamen. Ons verenigingsbestuur staat klaar om u te
helpen met vragen omtrent de veiligheid, bereikbaarheid en infrastructuur van ons industrie terrein
Wij zullen gezamenlijk de kwaliteit van werken op het industrieterrein verbeteren door realisatie van
projecten en verzorgen van diensten. Zo zullen we als intermediair naar gemeentelijke diensten
optreden, gezamenlijk projecten uitvoeren zoals o.a. glasvezel aanleg, wegbewijzering en
(camera)beveiliging.
Momenteel hebben we 60 leden en in 2018 is het KVO-B (veiligheids) certificaat vernieuwd. Middels
dit certificaat bevestigen wij als betrokken partijen samen te werken om ons doel te behalen.
(Gemeente West Maas en Waal, Politie, Brandweer en Bedrijvenpark Veesteeg)

Wat is het doel van onze beheer vereniging?








Creëren van prettige werkomgeving en uitstraling
Samenwerking tussen ondernemers, eigenaren en gemeente (netwerken)
Verbeteringen doorvoeren voor een schoon, verzorgd en representatief bedrijfsterrein
Vernieuwingen opzetten zoals o.a. wegbewijzering, glasvezel, portaal, verlichting, beveiliging,
energie, afval.
Aanspreekpunt voor Gemeente, Ondernemers en gebruikers
Onderlinge communicatie verbetering dmv een nieuwsbrief, een website en bijeenkomsten
Het continue verbeteren van de beleving op ons industrieterrein door aandacht voor
veiligheid, infrastructuur en reinheid. Dit door het KVO traject met onze KVO partners.
(Gemeente Brandweer en Politie)

Welke projecten en activiteiten hebben we intussen gerealiseerd:
Website
Er is een gezamenlijke website waarop alle leden staan vermeld. Op de website staat alle informatie
voor de leden over de bovengenoemde projecten en onderwerpen. Ook alle documenten en notulen
van de jaarvergaderingen zijn daar te vinden.

Glasvezel
Aanleg van Glasvezel netwerk waardoor de infrastructuur is voorzien voor onze leden. Op de website
is alle informatie te vinden over aansluiting, prijsstelling etc. Nieuwe leden kunnen zich hiervoor ook
nog aanmelden.

Veiligheid KVO-B
Het is belangrijk dat ons industrie terrein goed wordt onderhouden en veilig is als er
bijvoorbeeld calamiteiten zijn. Er is een goede samenwerking met politie, brandweer en
gemeente om alles goed te coördineren. In 2015 is het KVO-B veiligheidscertificaat behaald.
Hiermee krijgen alle bedrijven o.a. ook korting op hun verzekeringstarieven. (certificaat kan
worden verstrekt voor de verzekering)

Bewegwijzering
In gezamenlijk overleg is bewegwijzering geplaatst middels een aantal
overzichts- en beslisborden, waardoor duidelijk is welke bedrijven waar zijn
te vinden op het industrie terrein. Nieuwe leden kunnen hieraan worden
toegevoegd.

Camera beveiligingssysteem
Momenteel werkt een projectgroep aan de realisatie van een camera beveiligingssysteem voor alle
aangesloten leden van het industrie terrein. Dit gebeurt in nauw overleg met de politie en de
camera’s die geplaatst gaan worden zullen aangesloten zijn op het landelijk kenteken herkennings
systeem wat ook een preventieve werking zal hebben voor de veiligheid op ons bedrijven terrein.
Alle aangesloten leden kunnen hierin participeren.

Lidmaatschap
Wij nodigen iedereen van harte uit om lid te worden. U kunt zich via de website aanmelden als nieuw
lid. De tarieven voor lidmaatschap zijn laag;
Bedrijfsgrootte 1-2 werknemers Jaarlijkse contributie € 112,50
Bedrijfsgrootte 3-5 werknemers Jaarlijkse contributie € 187,50
Bedrijfsgrootte 6-15 werknemers Jaarlijkse contributie € 262,50
Bedrijfsgrootte > 15 werknemers Jaarlijkse contributie € 375,Heeft u meer vragen? Neem dan contact met ons op of kijk op onze website;
www.bedrijvenparkveesteeg.nl e-mail: info@bedrijvenparkveesteeg.nl
Namens het bestuur;
Martin Derks (voorzitter) Theo van Dinteren (penningmeester) Tiny Sanders (lid) Peter Stroomberg
(lid)

