Nieuwsbrief Juli 2014
Van het bestuur….
Dit is de eerste nieuwsbrief van onze
vereniging Bedrijvenpark Veesteeg. Het is de
bedoeling om jullie regelmatig op de hoogte
te houden van onze vorderingen en plannen.
We zijn inmiddels opgestart en 55% van onze
doelgroep is aangesloten. We hopen dat we
tezamen een dynamische vereniging kunnen
worden met vele effectieve projecten. Via
onze website zijn we altijd bereikbaar voor
ideeën, klachten of opmerkingen.
Namens het bestuur een mooie zomer
gewenst en we zien jullie allemaal graag op
onze na-zomerborrel. (zie item)

Glasvezel aanleg
De aanbesteding en aanleg van de
ondergrondse infrastructuur is behalve qua
kosten en proces niet eenvoudig gebleken. De
aannemer is inmiddels geselecteerd en de
NDIX heeft ons verzekert dat ze over 12
weken een werkende aansluiting kunnen
opleveren. Alle 18 aansluitingen, (totaal 21
gebruikers) zullen dus spoedig de voordelen
ondervinden van supersnelle data aansluiting.
We gaan er van uit dat deze aansluitingen half
oktober gereed zijn. Twijfelt u nog over een
eigen aansluiting, laat het ons gerust even
weten. Het gezamenlijke karakter van het
gebruik en beheer van het glasnet is
gebaseerd op collectiviteit; meer deelnemers,
lagere operationele maandelijkse kosten!

Beveiliging
Het ziet er naar uit dat we in de glasvezel
exploitatie een kleine post hebben gecreëerd
voor een eerste aanzet tot camera beveiliging

van ons bedrijventerrein.
Hiervoor
willen
we
specialisme uitnodigen voor
het maken van een goed plan.
Mogelijk op enkele punten
beveiligings
camera’s, al dan niet gekoppeld aan een alarm
centrale cq elektronische security.
Nu
binnenkort graafmachines de glasvezel
aanbrengen, zou een bekabeling (glas en
elektra) meegenomen kunnen worden. Mocht
er iemand expertise hebben in terrein
beveiliging, of zich willen inzetten voor dit
noodzakelijke doel, laat het ons dan even
weten.

Bewegwijzering
Graag willen we een klein
werkgroepje formeren voor
realisatie van een degelijke
wegbewijzering
op
ons
industrieterrein. We zoeken
nog één vrijwilliger die samen
met Derek dit onderwerp
oppakt. Meld u zich dan even aan via onze
website of email.

Inkoop bundeling
Ook voor inkoopbundeling willen we een klein
werkgroepje formeren voor inventarisatie of
er inkoopvoordeel te halen is uit gezamenlijke
inkoop van diensten of producten. Patrick
Peters (Global Paint) heeft aangegeven dit
samen met één van u te onderzoeken. Indien
u wilt aansluiten bij dit werkgroepje, meld u
zich dan even aan via onze website of email.

Kennismakingsborrel
Het bestuur wil u allen graag uitnodigen voor
een kennismakings borrel op 12 september
van 16:30u tot 18:30u op het grasveld naast
de ingang van De
onderstal. (naast Shots
Media)
Onder het genot van een
drankje
kunnen
we
informeel kennismaken met onze leden, de
zomer vakantie nog eens doornemen en ons
opmaken voor een goed en positief tweede
deel van het jaar.
Deze kennismakings borrel is voor iedereen
die kennis wil maken met onze vereniging.
Leden, maar ook niet–leden, die nader kennis
willen maken en willen weten wat onze
vereniging voor ze kan betekenen nodigen wij
hierbij van harte uit.
I.v.m. met de organisatie zouden we het fijn
vinden als u zich aanmeld op onze website. Er
zijn geen kosten aan verbonden.
http://www.bedrijvenparkveesteeg.nl/aanmel
ding_kennismakingsborrel_12_september/

Prettige vakantie…
Het bestuur wenst jullie allemaal een prettige
vakantie periode.
Martin Derks (Lighthouse)
Arthur Ariëns (Bieman de Haas)
Derek Oosterhoff (Maas LogistiX )
John Schungel (Holland Propeller Services)
Oscar Heijnen ( Shots Media)
Tot 12 september.

