Nieuwsbrief April 2016
Glasvezel aanleg; Waterstraat?
Inmiddels hebben 20 bedrijven op ons
industrieterrein een glasvezelaansluiting en
werken we met algehele tevredenheid samen
met NDIX voor een betrouwbaar en snel
datanetwerk.
Door de op stapel staande reconstructie
werkzaamheden van de Waterstraat, is het
plan gelanceerd om ons glasnetwerk door te
trekken naar Industrieterrein Leeuwen
(Waterstraat, Energieweg en mogelijk
Tesstraat). Een inventarisatie van bedrijven
welke interesse hebben in een snellere en
betrouwbaardere
dataverbinding
wordt
momenteel uitgevoerd.
Voordeel van de reeds aangesloten bedrijven
is de afgesproken reductie van het vaste
maandbedrag. Indien we met totaal 25
bedrijven aangesloten zijn, kunnen we €20,korting tegemoetzien. (bij 30 aansluitingen
zelfs €30 euro korting).
Kortom laten we hopen dat het enthousiasme
hoog is in de waterstraat en Energieweg,
zodat we allemaal kunnen profiteren van een
goede
infrastructuur
en
snelle
internetdiensten.

Camera In Beeld
Veel Veesteeg ondernemers gebruiken
camera’s voor het houden van toezicht en het
beveiligen van hun panden en goederen. De
politie kan in haar dagelijks werk veel gebruik
maken van deze camerabeelden. Om te weten
waar camera’s geïnstalleerd zijn en wat zij
‘zien’, maakt de politie gebruik van een

databank, genaamd ‘Camera in Beeld’.
Tezamen met de Politie (hr. Leon Jansen)
willen we graag een inventarisatie maken van
opgestelde werkende camera’s waar de Politie
in geval van incidenten gebruik van kunnen
maken. Indien u mee wilt werken met dit
“Camera in Beeld” project, en uw beelden
beschikbaar wilt stellen als er incidenten zijn
op ons industrieterrein, waarbij uw beelden
waardevol kunnen zijn voor het opsporen van
de daders, verzoeken wij u om uw camera’s te
registreren
via:
www.politie.nl/themas/camera-inbeeld.html?sid=bf651923-6c5f-4b58-be0760a010bcb4bf

Algemene Ledenvergadering 2016
Op dinsdag 7 juni (19:30-21:00) zullen we
weer onze jaarlijkse ALV houden. Tijdens deze
avond laat het bestuur weten welke
vorderingen we gemaakt hebben voor de
lopende projecten. Vorig jaar mochten we
gebruik maken van de presentatie ruimte van
Romex Benelux. We willen deze trend
doorzetten, zodat we tevens bij onze leden
binnen kunnen kijken. Indien er iemand is die
het leuk vind dat we de ALV op zijn bedrijf
houden, laat het dan even het bestuur weten.
De locatie zullen we met een aparte email
even doorgeven, zet alvast de datum en
tijdstip vast; dinsdag 7 juni om 19:30uur.

Melden van Incidenten
Graag willen we nogmaals benadrukken dat bij
incidenten melding wordt gemaakt! Ook
aangifte doen wordt aangeraden. Als we
tenminste melding maken van incidenten

kunnen wij, en dus ook politie en brandweer,
beter inspelen op preventieve maatregelen.
Meld jullie incidenten ALTIJD, aan de politie of
eventueel anoniem
(www.meldmisdaadanoniem.nl/melden/ )

Premiekorting Opstal verzekeringen
Ons bedrijvenpark is in het bezit van het
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-B) en we
willen dat op termijn ons bedrijventerrein
wordt beveiligd door middel van camera’s.
Op grond van deze collectieve beveiliging zijn
enkele verzekeraars bereid om aan de
ondernemers op ons bedrijvenpark een
korting te verlenen op de premies voor hun
Brandverzekeringen (bedrijfsgebouwen,
inventaris, voorraad en
bedrijfsstilstandschade).
De Beheervereniging Bedrijvenpark
Veesteeg is met verzekeraar Interpolis een
korting overeengekomen van 10%. Ook
andere verzekeraars, zoals Delta Lloyd,
Nationale Nederlanden, Avero en Centraal
Beheer zijn bereid een dergelijke korting te
verlenen. Zodra de camerabewaking
operationeel is, wordt de korting verhoogd
naar 15%.
Leden van de Beheervereniging Bedrijvenpark
Veesteeg, die bij Interpolis zijn verzekerd met
een zgn. Bedrijven Compact Polis, hoeven
niets te ondernemen. Zij ontvangen
binnenkort automatisch een aangepaste polis
met de korting. Leden, die niet bij Interpolis
zijn verzekerd, kunnen zelf bij hun verzekeraar
informeren naar de mogelijkheid om korting
te verkrijgen.

Bewegwijzering
Inmiddels is er een vergunning aangevraagd
bij onze gemeente voor het plaatsen van 4
stuks portaalborden (zie afbeelding) en 2 stuks
beslisboren. Deze besliisboren komen op de
beide T-splitsingen te staan van de
Expeditieweg en De Onderstal.
Via een enquete is een inventarisatie gemaakt
van de bedrijven die graag een
naamsvermelding willen op de
beslisborden.
Na
de
vergunningverlening (op 19 april
a.s.) zullen de borden door DAT
reclame worden geproduceerd,
geplaatst
en
worden
onderhouden. Indien u dit
gemist heeft, laat het dan even weten als u
ook een vermelding op één van beide
beslisborden wilt.

Camerabewaking op het industrieterrein.
In de laatste ALV vergadering hebben we
besloten dat cameratoezicht op nr.1 van de
prioriteiten lijst komt te staan. Met deze
boodschap is het bestuur aan het werk
gegaan. Inmiddels is wel duidelijk dat het geen
eenvoudig project is en voor een juiste
bewaking is er veel geld nodig. Geld wat niet
beschikbaar is. Door de Politie is een
cameraplan gemaakt, waarop commerciële
partijen een offerte hebben gemaakt. Ook is
uitgezocht wat een mogelijke koppeling aan
het Regionaal Toezichtcentrum kost.
Voor de aanleg en opstart zijn kosten tussen
60.000 en 80.000 euro gemoeid. Het is dan
ook zeer de vraag of dit haalbaar is. Het plan
bestaat nu uit 6 camera palen met in totaal 8
camera’s. (twee kenteken registratie

camera’s). Naast de camerapalen dient op
deze plaatsen ook een spanning en
netwerkvoorziening geregeld te worden.
Via de Provincie is gekeken naar subsidie
mogelijkheden, hetgeen niet haalbaar bleek.
Via de Gemeente wordt nu onderzocht of de
BIZ wet toepasbaar is voor dit project. De BIZ
wet maakt het mogelijk dat collectief, via de
OZB, een premie wordt betaald voor een
gemeenschappelijk doen, in ons geval het
cameratoezicht project. Tijdens de ALV zullen
we verdere tekst en uitleg
geven, en toetsen of de BIZ
wet voor ons acceptabel is.

AED Registratie
Er is een Calamiteiten kaart beschikbaar voor
ons bedrijventerrein. Deze kunnen jullie
downloaden en op een centrale plaats in je
bedrijf hangen. Altijd handig in noodgevallen.
Ook de AED’s in de omgeving zijn hierop
gemeld. Indien je zelf ook over een AED
defibrillator beschikt, laat het ons dan weten.
Hij is immers bedoeld om levens te redden,
van u of van uw buurman.

Giro d’Italia
Op 7 Mei 2016 zal de Giro
d’Italia over ons industrieterrein rijden. Een
aantal ondernemers gevestigd aan de
Veesteeg willen wij hier een feestelijk tintje
aan geven. Namens onze vereniging wensen
wij deze ondernemers veel plezier toe en fijn
dat jullie aandacht geven aan dit evenement
en ons industrieterrein.

Reacties, zoals ideeën,
suggesties, graag via:

opmerkingen

info@bedrijvenparkveesteeg.nl
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