Nieuwsbrief September
2016
Terug van vakantie, wat staat er op de
agenda?
Voor velen van ons zit de zomer vakantie er
weer op en kunnen we hopelijk uitgerust
beginnen aan een nieuwe najaars periode.
Ook onze vereniging heeft weer nieuwe
doelen en plannen opgesteld en deze willen
we graag met jullie delen.
Op 26 September houden we onze
jaarvergadering (lees verder op) en het KVO
proces loopt door. In het KVO traject blijven
we focus houden op netheid, infrastructuur en
bereikbaarheid, maar zeker ook op veiligheid.
Inmiddels zijn er wegbewijzerings borden
geplaatst op het industrieterrein. Enkele
borden zijn niet geheel goed geplaatst en deze
zullen dan ook binnenkort een aangepaste
locatie krijgen.
Graag willen we nog even melden dat er
inmiddels bij een aantal verzekerings
bedrijven een kortring is toegepast op uw
opstalverzekering (ivm KVO certificaat). Bij
Interpolis verzekerden gaat dit automatisch,
maar toets zeker even bij uw verzekeraar of
de korting reeds is doorgevoerd. (zie
nieuwsbrief April 2016.)
Kortom, we gaan vrolijk door met onze
ingeslagen weg. Het bestuur heeft er weer zin
in na de achterliggende vakantie periode.

Brandveiligheidsscan Eigen Bedrijf
Van de specialist brandpreventie van onze
brandweer Gelderland-Zuid (Theo van

Dodewaard) kregen we een checklist
toegestuurd. De checklist, een vragenlijst met
170 vragen, kan door de bedrijven gebruikt
worden om zelfstandig een rondje te maken
door het bedrijf. Het is eigenlijk een
‘zelfcheck’. De lijst hoeft niet geretourneerd
te worden, maar is bedoeld om zelf een
inventarisatie te maken over je eigen
brandveiligheid. Mochten er zaken zijn waar
de jullie niet uit komen, is onze brandweer
graag bereid om u te helpen. Laat dit dan even
weten middels een mailtje. De checklist is te
vinden op onze website
(http://www.bedrijvenparkveesteeg.nl/kvob_certificering/brandweer_infor
matie) .

Algemene Ledenvergadering
2016
Op maandagavond 26 september van 19:00u
tot 21:00u willen we onze nazomerborrel
combineren
met
onze
(uitgestelde)
jaarvergadering.
Oscar Heijnen van Shots Media wil ons graag
uitnodigen op zijn bedrijf. (Veesteeg 12)
Agenda voor de jaarvergadering:
-

Opening, stand van zaken
Financieel verslag, incl. kascontrole
Lopende projecten
KVO incl. incidenten
Wat verder ter tafel komt, rondvraag
Hapje, drankje en nazomer gebrabbel

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.

werken aan een
industrieterrein.

veilig

en

schoon

Er gebeuren dingen op ons industrieterrein
welke niet horen. Wij, als bestuur, willen
graag op de hoogte blijven van alle incidenten.
Wij vragen jullie dan ook om ALTIJD even een
melding te doen via
info@bedrijvenparkveesteeg.nl!!!
Op die manier kunnen we maatregelen treffen
om deze overlast te verminderen.
Alvast bedankt daarvoor.
Meld uiteraard jullie incidenten serieuze
incidenten, aan de politie of eventueel
anoniem
(www.meldmisdaadanoniem.nl/melden/ )

Bewegwijzering
Inmiddels zijn er 4 portaalborden geplaatst op
de Van Heemstraweg en Veesteeg. Ook zijn er
2 beslisborengeplaatst op de T splitsing van de
Onderstal en Industrieweg. Helaas hebben we
tijdelijk twee borden direct moeten weg
halen, ivm veiligheid en klachten. We zullen
snel een nieuwe plaats vinden voor beide
borden.

Belangrijk is dat we beter vindbaar zijn en dat
we duidelijk maken dat er diverse partijen

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.

Laten we in de komende ALV van 26
september nogmaals bepraten wat onze
mogelijkheden zijn.

Bermbescherming kruispunt
Veesteeg/Expeditieweg
Op aangeven van Bedrijvenpark Veesteeg
heeft de gemeente op het kruispunt voor Shot
Media, de kapot gereden straathoek
opgeknapt en door middel van 3 betonnen
blokpalen beschermd tegen het vernieuwd
platrijden van de berm.

Collectiviteisnummer is binnenkort bekend of
neem contact op met Emile Poos van Poos
Assurantiën telefoonnummer 024-6454623 of
emile@poosassurantien.nl. Een uitgebrachte
offerte “de zorg van VGZ” is te downloaden
via:
http://www.bedrijvenparkveesteeg.nl/kvob_certificering/download_documenten/
P.S. ook CZ heeft een collectieve verzekering
voor ons.

Nieuwe leden
Als nieuwe leden hebben we het laatste
kwartaal mogen verwelkomen:
Hr. Wim van Elk
Maxxinno BV gevestigd aan De Onderstal 11
6658KZ Beneden Leeuwen

Momenteel wordt op de Onderstal gewerkt
aan een verbetering van de weg. Er komen
goten met kolken langs de weg en er komt
een nieuwe asfalt toplaag. Dit gebeurt in
opdracht van Van den Bosch Vastgoed.

Collectieve ziektekosten verzekering via
VGZ
VGZ bied een Collectie zorgverzekering voor
alle medewerkers van de Veesteeg aan, met
o.a:
5% korting op de basis verzekering VGZ Goede
Keuze, 10% korting op de overige basis
verzekeringen en 10% korting op de
aanvullende verzekering. Met verder, ruimere
vergoeding voor Fysiotherapie van € 1.000 in
de pakketten VGZ Aanvullend Beter en VGZ
aanvullend Best. Deze verzekering gaat in per
1 januari 2017.

Maxxinno is sinds 1999 een
bedrijf met een specialisatie
voor hoogfrequent infrarood
verwarmen.
Hr. Theo J M van Dinteren
VDN Europe BV. Gevestigd op Expeditieweg
20. VDN is gespecialiseerd in Interim Finance,
management & consultancy
Namens onze vereniging wensen wij deze
ondernemers veel succes toe in het komende
najaar en het zou fijn zijn dat jullie allemaal
aanwezig zijn tijdens onze jaarvergadering op
26 september bij Shot Media.
Reacties, zoals ideeën,
suggesties, graag via:

opmerkingen

info@bedrijvenparkveesteeg.nl

of

