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Inhoud:

Graag houden we u door middel van een nieuwsbrief op de hoogte van onze
activiteiten op de bedrijventerreinen.
Nieuwe deelnemer
Vanaf juli is fa. Van der Putten lid van Parkmanagement met panden aan de
Liesselseweg en Dr. Huub van Doorneweg.
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Parkeren grote voertuigen
In de vorige nieuwsbrieven hebben we aangegeven dat we bij de gemeente een
verzoek hebben gedaan om parkeren van grote voertuigen niet langer toe te staan
op Leemskuilen en Kranenmortel. Op de andere terreinen geldt al een verbod. Het
college heeft deze maand ingestemd met dit verzoek. Dit betekent dat het
aanwijzingsbesluit is aangepast. Onze beveiliger zal samen met politie erop toezien
dat er ’s avonds en ’s nachts geen vrachtwagens geparkeerd staan op de openbare
weg van de bedrijventerreinen. Chauffeurs zullen verwezen worden naar Nobis in
Asten. Mochten er chauffeurs zijn die regelmatig voor uw bedrijf ’s nachts in
Deurne verblijven, verzoeken wij u om deze nieuwe regeling aan hen bekend te
maken. Voor lokale chauffeurs bestaat er een mogelijkheid om een overeenkomst
te sluiten met Garage Verhaegh (vanaf 11 juli M. Biemans Garage B.V.).

Nieuws van de gemeente
KVO-B certificaat voor alle bedrijventerreinen
In april is de audit door KIWA voor het
Keurmerk Veilig Ondernemen op alle
bedrijventerreinen gehouden. Het certificaat is
wederom
voor
alle
bedrijventerreinen
toegekend. Leden van Parkmanagement
kunnen een kopie van het certificaat opvragen
indien de verzekering hierom vraagt. Zoals u
weet, krijgen leden van Parkmanagement op
een KVO-B gecertificeerd terrein bij een aantal
verzekeraars korting op de premie.

Camerabeveiliging
Onlangs hebben we alle bedrijven gemaild over het initiatief om camera’s te
plaatsen op de toegangswegen van alle bedrijventerreinen. Tot nu toe hebben we
helaas nog steeds te weinig positieve reacties ontvangen. Het bestuur zal zich dan
ook gaan beraden of en zo ja op welke terreinen geïnvesteerd zal worden in de
aanleg van camerabeveiliging. We houden u hiervan op de hoogte.

MELDPUNT incidenten, klachten en opmerkingen
Wij merken dat er regelmatig incidenten plaatsvinden,
waar geen aangifte of melding van gemaakt wordt.
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat er
gebeurt, worden we graag op de hoogte gesteld van
alle mogelijke incidenten. Wij zullen deze in ieder
geval in de werkgroep veiligheid bespreken.
Om het u gemakkelijk te maken, hebben we op onze
site een meldpunt gemaakt. Via dit formulier kunt
incidenten maar ook opmerkingen of klachten bij ons
melden www.pmpeelland.nl
Alle meldingen komen direct terecht bij onze
Parkmanager.
Klachten of opmerkingen over het groenonderhoud
kunt u ook rechtstreeks via het meldpunt op de site
aan ons doorgeven.

Schade door slechte weersomstandigheden
De afgelopen weken zijn we helaas een aantal keren getroffen door enorme
wateroverlast. Op diverse plaatsen zijn bomen omgewaaid of takken afgebroken.
We proberen de schade aan het groen telkens zo snel mogelijk te verhelpen.
Mochten we iets over het hoofd hebben gezien, meld het dan bij ons.
Wij wensen iedereen veel succes met het herstel van de geleden schade.
Nieuws van de gemeente
Op maandag 18 juli a.s. houdt wethouder Lemlijn een inloopspreekuur voor
ondernemers. Het is de bedoeling dat dit maandelijks gepland zal worden. Er zal
voor de inloopspreekuren telkens een ander bedrijf gekozen worden op de diverse
bedrijventerreinen. Indien u het leuk vindt uw bedrijf hiervoor open te stellen,
kunt u dat melden bij Parkmanagement.
U bent 18 juli tussen 16.00 en 17.00 uur van harte welkom bij Van den Akker
Cleaning & Inspection Services, Dubloen 7.
Vandaag gaat de nieuwe website van de gemeente in de lucht. Neem eens een
kijkje op www.deurne.nl
Via deze link verwijzen wij u naar de nieuwsbrief van de gemeente.

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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