Nieuwsbrief April 2015
Van het bestuur….
Het
bestuur van onze vereniging
Bedrijvenpark Veesteeg, willen wij jullie en
jullie medewerkers, een hele fijne lente en
een warme zomer toewensen.

De laatste 3 maanden is het bestuur druk
geweest met allerlei zaken, welke we in deze
nieuwsbrief onder jullie aandacht willen
brengen. Achter de schermen zijn we bezig
met een aantal zaken waarbij uiteindelijk we
een beter en prettiger industrieterrein krijgen.

Glasvezel aanleg
Eindelijk is er dan zicht op een werkend
glasvezelnetwerk. NDIX heeft ons verzekerd
dat we eind mei gebruik kunnen maken van
ons supersnelle netwerk. Vele van ons zitten
hier al een tijdje op te wachten. Onlangs is het
POP huisje geplaatst.
Dit is de aansluitkast
van ons netwerk.
Van hieruit zal de
KPN nog een kabel
moeten aanbrengen
tot aan het KNP POP
huisje. Deze kabel
naar het terrein van de brandweerkazerne is
het laatste “struikelblok”. Hopelijk zal dit zoals
gepland in april gaan gebeuren. Realisatie van

het nieuwe glasvezelnetwerk heeft toch ruim
1,5 jaar van onze aandacht gevraagd. Op naar
volgende projecten…

Project KVO
Zoals in de vorige nieuwsbrief ia aangekondigd
zijn we voornemend om een KVO certificaat te
behalen voor ons industrieterrein. (KVO staat
voor Keurmerk Veilig Ondernemen) De
werkgroep bestaat uit; Henny Bekkema (MKBNederland) Leon Janssen (Tem Technisch
Toezicht Politie Gelderland-Zuid), Roel van
Leeuwen (Wijkagent West Maas en Waal),
Theo
van
Dodewaard (Specialist
brandpreventie VRGZ Brandweer GelderlandZuid) Burgemeester Steenkamp (Gemeente
West Maas en Waal), en het bestuur van onze
vereniging.
De eerste stappen zijn gezet. Er is een enquête
(0-meting) gehouden onder alle bedrijven op
ons industrieterrein en er is een schouw
uitgevoerd tijdens daglicht en ’s avonds.
Korte uitslag van de enquête, welke door
maar liefst 58% van de ondervraagde is
ingevuld, staat op de laatste pagina van deze
nieuwsbrief.

Foto KVO werkgroep tijdens schouwen

De bevinden en actiepunten van de twee
schouwmomenten zullen we tijdens de
ledenvergadering presenteren.

Vervolg KVO project
Na inventarisatie van de knelpunten, welke
door de enquête en het schouwen naar boven
zijn gekomen, zullen we actiepunten moeten
opzetten. Inmiddels zijn door Vitens alle
brandkranen zichtbaar gemaakt en er zijn
paaltjes bijgeplaatst. Er zullen verder
actiepunten komen op het gebied van
openbare inrichting, veiligheid en onveilig
verkeersbeleid. Als we daadwerkelijk het
certificaat behalen zijn er enkele voordelen
voor ons als Veesteeg gebruikers. Graag
houden we een presentatie tijdens de
jaarlijkse ledenvergadering.

Gesprek met Wethouder
Op 9 december 2014 heeft er een gesprek
plaatsgevonden tussen ons bestuur en de
wethouder voor Economische zaken, de heer
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.
Momenteel is er nog geen concrete invulling
van deze actiepunten gerealiseerd. Elke half
jaar staat er een gesprek met onze wethouder
gepland.

Bewegwijzering
Inmiddels is er een werkgroep
opgericht onder leiding van
ons
bestuurslid
Derek
Oosterhoff. In deze werkgroep
heeft ook mevrouw Marleen
van Geenen en de heer Alex
Toebast zitting genomen. Inmiddels is er een
plan opgesteld en zijn er offertes
aangevraagd. Wordt vervolgd.

Suggesties?
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.
Reacties
graag
naar
info@bedrijvenparkveeste
eg.nl

Gefeliciteerd!
Langs deze weg willen we
graag alle medewerkers
van ons lid Jon Toebast
Tegels-Sanitair feliciteren
met hun titel “Business
Succes Award 2015”
Afgelopen maart was Jon
Toebast veelvuldig te zien
op de Nederlandse TV,
o.a. bij RTL7.
Ook feliciteren we
Constructiebedrijf Alex Toebast met zijn titel
“Ondernemer van de Maand” uitgeroepen
door Ondernemersvereniging De Gouden Ham

Graag nodigen wij u allen uit op onze jaarlijkse Ledenvergadering op maandag 1 juni van 19:00 tot 21:00u.
Locatie Romex Flooring Systems BV, de Onderstal 7-09 te Beneden Leeuwen. Gastheer Jan Jaap Nijhuis.

Overzicht enquête 0-meting Veesteeg

Overzicht Resultaten Enquête 0meting
Respons

Totaal

Veesteeg

West

Oost

58%

37,5%

25%

37,5%

32/55

12

8

12

Onveiligheidgevoelens in het bedrijf

34%

42%

13%

42%

Onveiligheidsgevoelens op het
bedrijfsterrein
Overlast

32%

25%

14%

50%

25%

25%

13%

33%

0%

0%

0%

0%

Vernieling aan gebouw/bedrijfsbezit

26%

45%

13%

17%

Poging tot Inbraak

16%

17%

0%

8%

Inbraak

19%

17%

25%

8%

Inbraak in bedrijfs/privéauto’s

13%

33%

38%

0%

0%

0%

0%

0%

31%

25%

25%

42%

47%

83%

13%

33%

6%

0%

0%

17%

Tevredenheid Onderhoud en Beheer

50%

50%

50%

50%

Knelpunten Verkeersveiligheid

31%

50%

25%

17%

Voldoende Openbare verlichting

75%

75%

75%

75%

Onvoldoende Openbare
Parkeergelegenheid Vrachtauto’s
Onvoldoende Openbare
Parkeergelegenheid Personenauto’s
Camera’s Binnen

50%

46%

43%

58%

48%

50%

57%

42%

31%

17%

25%

50%

Camera’s Buiten

47%

50%

38%

50%

Respondenten/Totaal aantal bedrijven

Graffiti

Beveiliging collectief
Beveiliging individueel
Aangiftebereidheid (gemiddeld)
Beschikt over een BHV-plan
Brandonveilige situaties

