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Na een mooie periode van vakantie, heeft het bestuur van Parkmanagement weer
een eerste vergadering gehad en worden er weer allerlei activiteiten opgepakt.
In deze nieuwsbrief treft u hiervan een kort overzicht aan.
Werkgroep veiligheid
Vorige week is de werkgroep veiligheid weer bij elkaar geweest in het kader van
het KVO-B certificaat. Over enkele maanden kunt u een enquête van ons
verwachten waarbij het van groot belang is, dat deze door zoveel mogelijk
ondernemers wordt ingevuld. Indien we onvoldoende respons krijgen, lopen we
kans dat in 2014 niet alle bedrijventerreinen het KVO-B certificaat verkrijgen. De
ondernemers die deelnemer zijn van PMP weten wat de gevolgen zijn. U verliest
nl. de korting op een aantal verzekeringen. Vul de enquête dus allemaal in!
Hans Knapen stelt zich voor
Mijn naam is Hans Knapen,
in dienst bij de
Veiligheidsregio Zuidoost Brabant. Werkzaam voor de
Gemeente Deurne voor brandweer taken. Een generalist
zoals men zegt op diverse vakgebieden maar vooral op
gebied van Preventie en Preparatie. Preventie wil
simpelweg zeggen, het proberen te voorkomen van brand
en ongevallen en preparatie voorbereiden op mocht het
dan toch gebeuren.
Ik ben opgegroeid en nog steeds woonachtig in Deurne.
Ken Deurne dus op mijn duimpje. Groot voordeel in dit
vakgebied door de lokale bekendheid. Ik heb een vaste
stoel bij de maandelijkse vergaderingen van de werkgroep
veiligheid van PMP. Korte lijnen met het bedrijfsleven zijn
onmisbaar ook als het gaat over brandveiligheid. Mijn
insteek is om maandelijks in de nieuwsbrief wat te
vertellen over brandveiligheid. Het kan natuurlijk ook een
vraag zijn uit bedrijfsleven waar een algemeen antwoord
op komt . In de volgende nieuwsbrief krijgt u mijn eerste
” Waakvlam ”.
Netwerklunches
Voor 3 september as. staat de volgende netwerklunch gepland. Ook u kunt zich
hiervoor inschrijven via http://www.pmpeelland.nl/nieuws Het kost u alleen wat
tijd, de rest regelen wij voor u.
Mark van der Veer van Autobedrijf van Tilburg heeft als een van de eersten een
lunch bijgewoond en vertelt u zijn ervaring:
Een goed initiatief van PMP! Ik heb een aantal prettige gesprekken gevoerd met
ondernemers die dagelijks langs mijn bedrijf rijden, maar die ik niet persoonlijk
kende. Tijdens de lunch zie je pas de diversiteit aan bedrijven die ons
bedrijventerrein biedt. Kortom een gezellige, goed verzorgde lunch waarbij je op
een ongedwongen manier je buurman beter leert kennen.

Speciale lunch deelnemers PMP Kranenmortel
De lunch van 10 oktober is gereserveerd voor deelnemers van Parkmanagement
op bedrijventerrein Kranenmortel. Voor deze lunch zijn Wethouder Kerkers en
Mw. E. den Boer van de gemeente uitgenodigd. Deze lunch heeft als thema: Het
effect van geur op bedrijventerrein Kranenmortel. Deelnemers van PMP
Kranenmortel kunnen zich hier inschrijven.
De overige data van de lunches zijn gepland op 6 november en 10 december.
We hopen u een keer te zien bij een van deze lunches.
Collectieve beveiliging Eyewatch
Voor de afgelopen bestuursvergadering is Eyewatch uitgenodigd om de huidige
stand van zaken te bespreken. Er wordt gewerkt aan een track and trace systeem,
waarvoor PMP een inlogcode krijgt. Eyewatch houdt ogen en oren open en
communiceert opvallende zaken naar PMP en politie.
Collectieve afvalinzameling Van Happen
Binnenkort heeft de parkmanager een evaluatie gesprek met Van Happen. Graag
krijgen we van de deelnemers input voor dit gesprek. Dus hebt u positieve of
negatieve ervaringen met Van Happen, stuur een mailtje naar
parkmanager@pmpeelland.nl
Geplande bijeenkomsten
Voor de komende periode staan de volgende bijeenkomsten gepland:
4 september: Bijeenkomst Willige Laagt
5 september: Bijeenkomst ’t Rijt Oost en West
Beide bijeenkomsten worden georganiseerd voor de deelnemers van PMP.
Mocht u als niet-deelnemer interesse hebben om te horen wat PMP voor u kan
betekenen, neem dan contact op met onze Parkmanager.
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