Beste ondernemers,
Nieuwsbrief
december 2015

Inhoud:
Parkeren
Camerabewaking
KVO-B
Werkgroep Veiligheid

Het jaar is al weer bijna ten einde. Graag informeren wij u nog over een aantal
zaken.
Parkeren
Op Kranenmortel hebben ondernemers de mogelijkheid gekregen om extra
parkeervakken aan te leggen in de groenstroken. Dit kan alleen in overleg met
PMP en na goedkeuring van de gemeente uitgevoerd worden. Voor de overige
terreinen wordt een aparte regeling opgesteld. In januari zal dit verder
vormgegeven worden. Hiermee kan voorkomen worden dat er in de berm
geparkeerd wordt. Mocht u interesse hebben, dan kunt u hiervoor contact met de
Parkmanager opnemen.
Op Willige Laagt is het parkeerprobleem onderling met ondernemers opgelost. Het
is niet meer nodig om in het Moorveld te parkeren. In januari komt hier dan ook
een parkeerverbod, waardoor gevaarlijke situaties verminderd worden.

Energyport Peelland
De Bottel/Industrieweg
Nieuwjaarsbijeenkomst
voor de leden

Parkeren van grote voertuigen
was tot nu toe altijd
toegestaan op Kranenmortel
en Leemskuilen. Begin 2016 zal
dit niet langer toegestaan zijn
tussen 22.00 en 06.00 uur.
Vrachtwagens mogen dus ook
niet meer overnachten op de
bedrijventerreinen. Er zal op
worden toegezien door de
beveiliger en door politie. Op
de borden die onlangs door
ons geplaatst zijn, wordt dit
ook
aangegeven,
zodat
chauffeurs op de hoogte zijn.

Camerabewaking
Onlangs hebben we een proefopstelling met camera’s geplaatst op ’t Rijt Oost. Op
dit moment worden de mogelijkheden bekeken om camera’s te plaatsen op de
toegangswegen van alle bedrijventerreinen in Deurne en Liessel. Binnenkort
ontvangt u hierover meer bericht.

KVO-B
Zoals u wellicht weet, hebben we op de bedrijventerreinen het Keurmerk Veilig
Ondernemen (KVO-B). In april 2016 worden we opnieuw gecertificeerd. Hiervoor
hebben we uw medewerking nodig. In januari ontvangt u van ons een enquête.
Eén van de vereisten om het KVO-B certificaat te behouden, is dat er voldoende
respons komt op de enquête. Wij willen u dan ook vragen om hieraan mee te
werken. Het KVO-B staat voor veiligheid op de bedrijventerreinen. Bovendien kan
het voor u een voordeel opleveren bij een aantal verzekeraars. Meer informatie
hierover kunt u bij onze Parkmanager inwinnen.
Werkgroep Veiligheid
Afgelopen jaar heeft de werkgroep veiligheid iedere 6 weken overleg gehad. Er is
twee keer een schouw gehouden met brandweer, politie, gemeente en
Parkmanager. De verbeterpunten die uit de schouw naar voren komen, worden
door de diverse partijen opgepakt en uitgevoerd. Te denken valt aan herstel van
defecte verlichting, belijning op de wegen maar ook ondernemers aanspreken op
onveilige situaties rondom het bedrijfspand. Tevens worden de incidentcijfers van
politie en brandweer besproken.
Energyport Peelland
Parkmanagement werkt samen met Energyport Peelland als het gaat om energie.
In een van de werkgroepen wordt gekeken welke voordelen behaald kunnen
worden voor bedrijven. Voor gas en elektra is gekozen voor Nieuwestroom als
leverancier. Veel bedrijven zijn inmiddels overgestapt en profiteren direct van de
voordelen. Indien u interesse hebt, kunnen we u vrijblijvend in contact brengen
met Nieuwestroom. Leden van Energyport Peelland krijgen bovendien een korting
op het vastrecht.
De Bottel/Industrieweg
In Deurne is De Bottel/Industrieweg het enige terrein waar Parkmanagement nog
niet actief is. Op verzoek van een aantal ondernemers is onlangs een eerste
informatieve bijeenkomst georganiseerd. In februari wordt nogmaals een
bijeenkomst gepland om te bekijken wat het draagvlak is bij de ondernemers.
Uiteindelijk geldt: samen sterk.
Nieuwjaarsbijeenkomst
Op 14 januari organiseren DIC, OVD en PMP een nieuwjaarsbijeenkomst voor alle
leden. Bent u lid en hebt u zich nog niet aangemeld, kunt u dat hier alsnog doen.
De bijeenkomst begint om 17.00 uur bij Plein Vijf.
Wij wensen u alvast hele fijne feestdagen en een gelukkig, gezond 2016!
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