Nieuwsbrief Juli 2015
Dit is alweer de vierde nieuwsbrief van onze
vereniging Bedrijvenpark Veesteeg. Het is de
bedoeling om jullie regelmatig op de hoogte
te houden van onze vorderingen en plannen.
Lijkt er op dat we allemaal weer lekker druk
zijn, zeker om zo meteen te enkele weken te
gaan genieten van onze welverdiende
vakantie. Namens het bestuur een mooie
zomer gewenst en we zien jullie allemaal
graag op onze na-zomerborrel. (zie verder)

Project KVO-B
Inmiddels kunnen we melden dat KIWA onze
plan
van
aanpak
heeft
goedgekeurd en dat er tijdens
de audit van 2 juli j.l. geen
onoverkomelijke
bezwaren
waren. Dit betekend dat we als
industrieterrein
KVO-B
gecertificeerd zijn. Wat dit voor
u als gebruiker/ lid zal brengen zullen we
spoedig in een aparte nieuwsbrief over
informeren.
Ons streven om met alle betrokken partijen te
komen tot een schoon, heel en veilig
industrieterrein, is bevestigd door dit
certificaat. De belangrijke documenten zijn na
te
lezen
op
onze
website;
http://www.bedrijvenparkveesteeg.nl/kvob_certificering/

Glasvezel aanleg
Inmiddels zijn 18 bedrijven aangesloten aan
het nieuwe glasvezel netwerk en kunnen we
genieten van supersnel internet. Het heeft
allemaal wat voeten in aarde gehad, maar het
resultaat mag er dan ook zijn. Graag willen we
eenieder erop atenderen dat we kunnen
profiteren van elke nieuwe aansluiting. Hoe
meer er meedoen, hoe goedkoper ons
vastrecht wordt.

Tijdens de zomerborrel van 18 september a.s.
zal het certificaat uitgereikt worden en zullen
de betrokken partijen, de Gemeente,
Brandweer, Politie en onze vereniging een
convenant
teken
tot
verdergaande
samenwerking met wederzijdse afspraken.

Ondertekening intentie
tijdens ALV-2015

verklaring

KVO-B

ALV-2015
Op 1 juni j.l. heeft bij Romex Benelux onze
tweede algemene ledenvergadering plaats
gevonden. Deze gezellige en druk bezochte
avond is succesvol verlopen. Voor de
getoonde presentatie en het ALV verslag
verwijzen
wij
u
graag
naar
http://www.bedrijvenparkveesteeg.nl/onze_v
ereniging/alg_leden_vergaderingen/
Graag willen we langs deze weg Janjaap en
Audrey Nijhuis nogmaals bedanken voor hun
gastvrijheid.

degelijkheid uitstraalt. Leuk om eens achter de
deuren te kijken van dit innovatieve bedrijf.
Wij nodigen u dan ook graag uit voor deze
gratis informatieve avond. Aanmelden kan via:
http://www.bedrijvenparkveesteeg.nl/aanmel
ding_bedrijfsbezoek_global_paint_8_septemb
er/

Suggesties?
Voor komend najaar 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
info@bedrijvenparkveesteeg.nl

naar

Na-zomer borrel en KVO-B certificaat
uitreiking
Volle bak bij Romex Benelux

Bedrijfsbezoek Global Paint
In samenwerking met BCMW (Business Club
Maas & Waal) is er een bedrijfsbezoek
georganiseerd op dinsdag 8 september van
19:30
tot
22:30
uur.

Het bestuur wil u allen graag
uitnodigen voor een nazomer
borrel
op
18
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.

Voor alle leden van onze vereniging kunnen
wij u deze avond sterk aanbevelen. Global
Paint profileert zich als een zeer professionele
organisatie die betrouwbaarheid en

Deze na-zomer borrel is voor 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_na-zomer_borrel_18_september/

