Nieuwsbrief Jan 2015
Van het bestuur….
Het
bestuur van onze vereniging
Bedrijvenpark Veesteeg, willen wij jullie en
jullie medewerkers, een zeer goed 2015
toewensen. Goede gezondheid en een goed
zakelijk jaar.

civiel
werk
begonnen
wordt;
de
graafwerkzaamheden. De contractnemers
hebben reeds schouw-bezoek gehad van
aannemer Siers waarbij besproken is hoe de
kabel binnen zal worden gebracht.
De
planning verloopt verder als volgt; begin
februari zal de POP geplaatst worden en de
vezels ingeblazen worden. Eind februari vindt
de afmontage bij de bedrijven plaats en in
maart 2015 zal de verbinding naar NDIX –
Nijmegen gerealiseerd worden met de
activering van de aansluitingen.
Voor vele zal dit weer een champagne
moment worden.

Bedankt voor het vertrouwen het afgelopen
jaar, en we hebben het gevoel dat 2015 een
goed verenigingsjaar gaat worden. Na onze
opstart komen nu echte doelen in zicht,
waarover we jullie in deze nieuwsbrief willen
informeren.
Kortom, laten we proosten op het nieuwe
jaar!

Glasvezel aanleg
Na een lange wachtperiode gaat het er nu
eindelijk van komen. Er zijn 20 bedrijven die
momenteel een contract met de NDIX hebben
getekend en met smart wachten op een
aansluiting op ons snelle glasnetwerk. Door
administratieve
en
contractuele
plichtmatigheden heeft de start van de aanleg
lang op zich laten wachten, maar vanuit de
NDIX is ons een planning toegezegd. Deze
planning geeft aan dat er in januari met het

Project KVO
Er is inmiddels een KVO-projectgroep
opgericht, met als doel het imago van ons
industrieterrein te verbeteren. Het keurmerk
Veilig Ondernemen (KVO) helpt ondernemers,
gemeente, politie en brandweer om samen op
een duurzame manier, ons industrieterrein
qua veiligheid te verbeteren. Afgevaardigde
van de vier bovengenoemde partijen zullen in
Januari voor de eerste maal samenzitten om
de veiligheidsproblemen te inventariseren.
Middels deze inventarisatie waarbij ook
gebruik gemaakt wordt van een enquête, zal
een stappenplan geformuleerd worden. Het
uiteindelijke doel is om een veilig industrie
terrein te verkrijgen, waarbij diefstal,
vernieling en brandstichting teruggedrongen
wordt, en duidelijke afspraken met gemeente,
politie en brandweer worden gemaakt.

2015?
Gesprek met Wethouder
Op 9 december 2014 heeft er een gesprek
plaatsgevonden tussen ons bestuur en de
wethouder voor Economische zaken, Sander
Bos. Inzet van de vergadering is om de dialoog
tussen ondernemers en de gemeente te
versterken en om concrete maatregelen te
treffen voor een aantrekkelijk ondernemers
klimaat. Er is ingegaan op lopende en actuele
zaken t.a.v. inrichting van het terrein,
onveilige en onacceptabele situaties, de
nieuwe
BIZ
wet,
Plaatsing
van
beveiligingscamera’s in het openbaar groen en
de realisatie van het nieuwe glasvezelnet.
Sander heeft toegezegd onze opmerkingen
serieus te nemen en op regelmatige basis een
gezamenlijk gesprek te plannen. Ook neemt
Sander zitting in de projectgroep KVO.

Bewegwijzering
Zoals reeds gemeld in de vorige nieuwsbrief
willen we een klein werkgroepje formeren
voor realisatie van een
degelijke wegbewijzering op
ons industrieterrein. Enkele
ondernemers hebben het
voornemen om bij een nietcollectieve oplossing, zelf
bewegwijzering
te
gaan
plaatsen. Dit zou jammer zijn, want we willen
graag een uniforme uitstraling realiseren. We
zoeken daarom nog één vrijwilliger die samen
met Derek Oosterhoff dit onderwerp oppakt.
Meld u zich dan even aan via onze website of
email.

Voor 2015 staan er veel op de agenda, echter
jullie input is van groot belang. Zijn er punten
die het ondernemen op ons industrieterrein
kunnen verbeteren, of zijn er zaken die
onderbelicht zijn, laat het ons dan weten. Wij
zijn er voor jullie en zijn met groot
enthousiasme aan het werk voor ons alle.
Ons bestuur daagt u graag uit.
Martin Derks (Lighthouse)
Arthur Ariëns (Bieman de Haas)
Derek Oosterhoff (Maas LogistiX )
John Schungel (Holland Propeller Services)
Oscar Heijnen ( Shots Media)
Reacties graag via:
info@bedrijvenparkveesteeg.nl

Gefeliciteerd
Langs deze weg willen we graag ons lid Rob
Ansen feliciteren met zijn titel
“Persoonlijkheid van het jaar 2014” .
Uitgeroepen door zakenblad IN2 Maas &
Waal. Rob is directeur van Groepen.nl en
eigenaar van vakantieboerderij Olpoda. Ook
runt hij ijssalon Ohlala in Beneden-Leeuwen
en Gasterij De Dijkgraaf in Maasbommel.
Tevens is Rob één van de initiatiefnemers van
het recreatiepark Group World dat bij
Appeltern zou moeten verrijzen. Rob, namens
onze vereniging van harte gefeliciteerd!

