Beste ondernemers,
Nieuwsbrief
maart 2016

Inhoud:
Nieuwe deelnemers

Graag houden we u door middel van een nieuwsbrief op de hoogte van onze
activiteiten op de bedrijventerreinen.
Nieuwe deelnemers
Graag heten we weer nieuwe deelnemers welkom:
Gebr. Van Osch, Industrieweg 19 a t/m e
Hier zijn de volgende bedrijven gevestigd: SMP-Tubes, Van Grunsven Project- en
woninginrichter, Quispel, IP Parking en VKV kunststoffen.
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Parkeren grote voertuigen
In de nieuwsbrief van december hebben we vermeld, dat het parkeren van grote
voertuigen op Kranenmortel en Leemskuilen vanaf januari niet meer is toegestaan.
Aangezien de gemeente de aanpassing in het uitvoeringsbesluit nog niet heeft
doorgevoerd, kan er nog niet worden gehandhaafd. Gemeente heeft de aanpassing
gepland voor het tweede kwartaal van 2016.
Parkeerregeling
De gemeente heeft een regeling voor aanleg van parkeerplaatsen in het openbaar
groen vastgesteld. Deze regeling geldt voor alle bedrijventerreinen m.u.v.
Kranenmortel. Voor Kranenmortel is uitbreiding ook mogelijk, deze regeling is al
eerder in werking gegaan. Mocht u interesse hebben in aanleg van
parkeerplaatsen, verwijzen wij u naar de parkeerregeling. Hierin staan de
voorwaarden waar u aan moet voldoen. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met onze Parkmanager.
Enquête KVO
Een aantal van u heeft de enquête voor het Keurmerk Veilig Ondernemen ingevuld.
Hiervoor willen wij u hartelijk danken. Uit de enquête zijn een aantal knelpunten
naar voren gekomen: Parkeeroverlast, parkeren van vrachtwagens op de weg,
fietsende schooljeugd en diverse verkeerssituaties die u als onveilig ervaart. Om
deze knelpunten te bekijken is een extra schouw gehouden. We hebben voor u de
knelpunten verder uitgewerkt in een aparte bijlage.
Groenonderhoud
Uit de enquête is ook naar voren gekomen dat niet iedereen tevreden is over het
huidige groenonderhoud. Parkmanagement is vanaf 2015 verantwoordelijk voor
het groenonderhoud op alle bedrijventerreinen behalve Binderen Zuid. De
enquêtes zijn anoniem ingevuld, waardoor we niet kunnen zien, wie ontevreden is
over het onderhoud. Wij willen dit graag verbeteren, en zouden het dan ook
prettig vinden als u contact met ons opneemt indien u niet tevreden bent. Wij
zullen er dan voor proberen te zorgen aan uw wensen te voldoen.

Collectieve beveiliging
Vanaf januari dit jaar surveilleert Securimon op de bedrijventerreinen in Deurne.
Een aantal van u is inmiddels overgestapt naar Securimon. Mocht u interesse
hebben in collectieve beveiliging of alarmopvolging, dan kunt u hiervoor contact
opnemen met onze Parkmanager. Uiteraard geldt ook hier: hoe meer bedrijven
meedoen, hoe beter onze terreinen ’s nachts en in het weekend beveiligd zijn.
Gladheidbestrijding
Hoewel er deze winter nauwelijks sneeuw is gevallen, zijn er wel verschillende
dagen geweest waarbij het mogelijk glad kon zijn. Om ervoor te zorgen dat u en uw
personeel veilig op het werk aankomt, heeft ook dit jaar Tielemans diverse keren
op de bedrijventerreinen gestrooid.
Spookfacturen
Wij maken u opmerkzaam op spookfacturen die op dit moment worden verstuurd.
Er is melding gemaakt van een spookfactuur afkomstig van OPT organization for
patents uit Bratislava.
Nieuws van de gemeente
De gemeente heeft gevraagd om deze nieuwsbrief te mogen gebruiken om u op de
hoogte te houden en te betrekken bij zaken die in Deurne spelen en betrekking
hebben op de bedrijventerreinen.
Via een 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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