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Met deze nieuwsbrief praten we u weer bij over de ontwikkelingen op de
bedrijventerreinen.

Inhoud:

Nieuwe deelnemer
Op Rijt Oost verwelkomen Secpro als nieuw gevestigd bedrijf en tevens nieuwe
deelnemer van Parkmanagement.
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Save the date 12 juli
Nieuwe ontwikkelingen
Veiligheid en beveiliging
Ondermijnende
criminaliteit
Schouw
Cybercrime

Save the date!
Op 12 juli organiseren we een thema avond over duurzaamheid. We starten om
16.30 uur met een aantal pitches en een interessante spreker en sluiten af met een
gezamenlijke barbecue. Binnenkort meer informatie hierover. Aanmelden kan al
wel via onze website. Voor deelnemers van PMP zijn hieraan geen kosten
verbonden.
Nieuwe ontwikkelingen
Er wordt weer volop gebouwd op de bedrijventerreinen. Op Binderen Zuid zijn een
aantal percelen verkocht en is inmiddels gestart met de bouw van Sleeve
Technology. Ook op de Industrieweg worden voorbereidingen gedaan voor de
bouw van een aantal nieuwe bedrijven. We zijn blij met deze positieve
ontwikkelingen.

A67

Veiligheid en beveiliging
Parkmanagement is gestart met WhatsApp groepen op alle bedrijventerreinen.
Alle deelnemers van Parkmanagement kunnen aan de groepen worden
toegevoegd. Calamiteiten kunnen hiermee snel gemeld worden en onze beveiliger
kan hierop snel acteren als het nodig is. Een kort berichtje naar onze Parkmanager
met uw mobiele nummer en ook u wordt toegevoegd aan de groep van het
bedrijventerrein waarop u gevestigd bent.
Verder zijn we op bedrijventerrein Kranenmortel bezig met camerabewaking.
Binnenkort worden op de toegangswegen camera’s geplaatst die het
binnenkomende verkeer registreren. Midden op het terrein wordt een 360
camera geplaatst die het verkeer kan volgen, mocht dat nodig zijn.

Ondermijnende criminaliteit
Een aantal maanden geleden hebben we samen met de gemeente een avond
georganiseerd over ondermijnende criminaliteit. Een informatieve avond die veel
heeft losgemaakt bij de aanwezige ondernemers. Voor meer informatie kunt u hier
een digitale folder downloaden.
Schouw
De werkgroep veiligheid organiseert twee keer per jaar een schouw op alle
bedrijventerreinen. De eerstvolgende staat gepland op 12 juli om 8.00 uur. Vindt u
het leuk om hierbij aanwezig te zijn? Stuur hiervoor een mail naar onze
Parkmanager. We hebben een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Cybercrime
Wist u dat 60% van het mkb slachtoffer is geweest van cybercriminaliteit?
Is uw digitale omgeving wel voldoende beschermd? Om het veiligheidsniveau van
uw website en netwerk te toetsen MKB-Nederland en VNO-NCW kosteloos een
eenvoudige scan aan! Hiermee kunt u mogelijke kwetsbaarheden boven water
halen en u in de toekomst met behulp van praktische tips beter wapenen tegen
cybercriminaliteit. Er is nog maar een beperkt aantal scans beschikbaar! Wilt u
GRATIS op de hoogte gesteld worden van het beveiligingsniveau van uw website?
Laat dan de Cyber Risico Scan t.w.v. € 300,- nu uitvoeren! De scan wordt tijdelijk
kosteloos aangeboden door MKB-Nederland en VNO-NCW, gesteund door het
ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Claim de scan hier!
A67
Op dit moment wordt er volop nagedacht over de verbetering van doorstroming
op de A67. Tot 27 juni kunt u via een platform nog knelpunten doorgeven. Met
deze informatie wordt gekeken hoe de A67 verbeterd kan worden. Op deze
website vindt u ook meer informatie over de planning.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief, neemt u dan gerust
contact op met onze Parkmanager, Mirjam van Asten. Zij is bereikbaar op
telefoonnummer 0493-744016 of per mail: parkmanager@pmpeelland.nl
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