3e algemene ledenvergadering bedrijven park Veesteeg,
26 september 19:00-21:00 uur
Locatie: Shots Media

Agenda:
19:00 Stand van Zaken (realisaties)
19:30 Financieel verslag en begroting
19:45 Nieuwe projecten: o.a. Beveiliging
20:00 Rondvraag

Aan/afwezigen:
Bestuur:

Martin Derks (Lighthouse) voorzitter
Arthur Ariëns (Bieman de Haas) penningmeester
Oscar Heinen (Shots Media) bestuurslid

Afwezig:

John Schungel (Holland Propeller Services BV) bestuurslid
Derek Oosterhoff (Maas Internal LogistiX) bestuurslid

Leden:

Jaimy Hattu (Gemeente WMW)
Sander Boskamp (Gemeente WMW)
Wim van Elk (Maxinno)
Kees en Henny Willems (Global)
Theo den Bieman (Bieman de Haas)
Rob van Ansem (Centrum voor Groepsaccomodaties)
Leon (politie West Maas en Waal)
Tiny Sanders (Sanders Recycling)
Janny van Geenen (Jan de Isolatieman)

Stand van zaken (realisaties)
KVO keurmerk; dit is behaald en blijft een continu proces van verbeteren en aandacht
houden op zaken om het industrie schoon, heel en veilig te houden. Alle leden hebben een
mail ontvangen dat vanwege het KVO keurmerk ook mogelijk een korting geldt op de
verzekeringen, dit geldt in ieder geval voor Interpolis die hierdoor nu 5% extra korting geeft
en bij eventueel camera toezicht 10%. In de presentatie worden wat voorbeelden getoond
van zaken die veiliger en netter kunnen op ons industrie terrein.

Glasvezel; hiervan zijn momenteel 19 tevreden gebruikers. Voor industrie terrein Leeuwen
wordt momenteel bekeken of die alsnog willen aansluiten. Dit initiatief lag bij Willems maar
door het vertrek van Tjerk Ploeger is daar nu een van de andere ondernemers mee bezig.
(Ben Toonen) Als het aantal leden met glasvezel toeneemt kunnen de maandtarieven lager
worden (zie presentatie).
Bewegwijzering; De borden zijn geplaatst maar helaas waren er 2 borden die al snel
moesten worden verplaatst, één vanwege een onveilige situatie en de andere omdat deze
voor het pand van een bedrijf stond wat niet gewenst was. Beide borden worden op korte
termijn herplaatst. Het beslis bord bij de Expeditieweg is al vol en wordt bij voldoende
interesse uitgebreid met een 2e bord. Er wordt nog een suggestie gedaan om iets op de
achterzijde van de borden te maken zodat er geen graffiti of iets anders op gebeurt maar
aangezien we hier nog geen last van hebben gehad is het de vraag wat dit kost versus de
opbrengst. Het bestuur bekijkt dit nog.
Financieel jaarverslag
De penningmeester presenteert de jaarcijfers, de inkomsten zijn naar verwachting uit de
begroting; de uitgaven waren lager omdat er nog geen camera aanschaf heeft
plaatsgevonden en enkele andere kosten lager zijn dan verwacht. Details vd cijfers staan in
de presentatie. De kascontrole commissie (Patrick Peters va Global Paint en Sjef van
IJzendoorn van Service Vonk Groep) heeft de boeken goedgekeurd en verleent decharge
aan het bestuur.

Nieuwe projecten
Beveiliging;
Door de politie is een Inventarisatie “Camera in Beeld” gemaakt van 9 bedrijven zijn, doel
hiervan is om beelden te kunnen gebruiken bij incidenten. Dit was aangekondigd bij alle
leden maar blijkbaar is dit niet voor iedereen duidelijk en sommige bedrijven hebben
aangegeven hieraan niet mee te willen werken (mogelijk in kader van privacy vd beelden).
Het bestuur zal hier nogmaals aandacht voor vragen bij de leden.
Er zijn momenteel diverse bewakingsdiensten voor individuele bedrijven, het kan interessant
zijn om dit goed op een rijtje te zetten zodat dit efficiënter kan en er kan worden samen
gewerkt.
De gezamenlijke wens voor een camera systeem (zie sheet 16 presentatie) duurt langer om
te realiseren. Het kosten aspect hiervan vormt het grote probleem. Er is in overleg met de
politie gekeken naar een goed totaalplan (sheet 17) en dit brengt een kosten schatting van
alleen de camera’s al voor € 27.665. Daar komen nog alle kosten voor plaatsingen,
graafwerken, masten e.d. bij. Daarnaast bedraagt de prijs voor jaarlijkse aansluiting op
Regionaal Toezicht Ruimte (RTR) en een bewakingsdienst € 8900,- per jaar. Kortom deze
zaken zijn alleen mogelijk bij een betaling door de leden. In het kader hiervan wordt de
mogelijkheid van de BIZ wet besproken (zie sheet 19). Dit lijkt de enige mogelijkheid om
zulke kosten te kunnen delen met alle bedrijven op het industrie terrein.
Er gaat een werkgroep aan de slag om te kijken naar het beveiligingsplan om een eerste
opstart te kunnen maken. (Rob van Ansen, Kees Willems, Oscar Heijnen, Theo den Bieman
en Tiny Sanders).

Vanuit het bestuur gaat met de gemeente samen het oppakken van de BIZ wet in gang gezet
worden, Jaimy Hattu geeft aan dat zeker op een jaar doorlooptijd moet worden gerekend
voordat dit gerealiseerd kan worden.

Rondvraag;
Er zijn momenteel 32 leden, is het een idee om nogmaals alle bedrijven op het industrie
terrein te benaderen of ze lid willen worden? Dit pakt het bestuur op en vraagt aan de
gemeente om een nieuwe geactualiseerde lijst met bedrijven op het industrie terrein. Deze
lijst zal ook onder de huidige leden worden verspreid zodat ook zij hierop actie kunnen
nemen om meer bedrijven tot leden te werven.
Ondernemend Maas en Waal heeft voor alle aangesloten leden inkoop afspraken gemaakt
met verschillende partijen voor energie, brandstof en afvalophalen. Vanuit het bestuurd wordt
bekeken waarbij aangesloten kan worden om deze voordelen ook aan de Bedrijvenpark
Veesteeg leden dit voordeel te kunnen bieden.

De vergadering wordt gesloten om 09:00 uur met dank aan Shot Media voor de gastvrijheid.
Hierna is nog gelegenheid voor een hapje en een drankje.

