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Beste ondernemers,
In deze laatste nieuwsbrief van 2013 blikken we graag met u terug op de
activiteiten die dit jaar hebben plaatsgevonden.
Samenstelling bestuur PMP
In 2013 is de samenstelling van het bestuur enigszins gewijzigd. Het huidige
bestuur bestaat uit:
Mark van den Heuvel (Leemskuilen), voorzitter
Hans van den Akker (’t Rijt Oost en West), penningmeester
Jan Martens (Kranenmortel), secretaris
Sander van den Heuvel (Binderen Noord)
René Martens (Binderen Zuid)
Het bestuur houdt maandelijks een bestuursvergadering waarin de lopende zaken
besproken worden.
Bijeenkomsten en lunches
Op de diverse bedrijventerreinen zijn regelmatig bijeenkomsten georganiseerd.
Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor de deelnemers van Parkmanagement.
Deelnemers kunnen tijdens deze bijeenkomsten hun wensen en behoeften
aangeven voor een bepaald bedrijventerrein. Daarnaast hebben zij een stem in
eventueel te nemen besluiten. Naast de bijeenkomsten voor deelnemers is PMP in
2013 gestart met netwerklunches. Een aantal van deze lunches hadden een thema
en waren alleen voor deelnemers bedoeld. We hebben echter ook een aantal
lunches georganiseerd waarbij ook juist de ondernemers die nog geen deelnemer
zijn, welkom waren. Hoewel het af en toe moeilijk was om een mooi aantal
mensen aan tafel te krijgen, waren de reacties achteraf altijd erg positief. Daarom
hebben we besloten om ook in 2014 weer lunches te organiseren. We merken
steeds dat het belangrijk is om elkaar te leren kennen en van elkaar te weten wat
er leeft in Deurne.
Bedrijfsbezoeken
Naar aanleiding van een lunch voor ondernemers op Kranenmortel, zijn we gestart
met een aantal bedrijfsbezoeken. Samen met een aantal ondernemers hebben we
bij elkaar een kijkje in de keuken mogen nemen. Aangezien dit zo goed ontvangen
is bij iedereen, willen we dit in 2014 ook op anderen bedrijventerreinen gaan
organiseren.
Werkgroep veiligheid en KVO-B
De werkgroep veiligheid heeft zich in 2013 volop bezig gehouden met de veiligheid
op alle bedrijventerreinen. Samen met politie, brandweer, gemeente en een aantal
ondernemers komt de werkgroep regelmatig bij elkaar. Onveilige situaties worden
bekeken en waar mogelijk aangepast. Een aantal keer per jaar wordt een schouw
uitgevoerd waarbij alle bedrijventerreinen door de ogen van brandweer en politie
bekeken worden. Ondernemers worden, indien nodig, gewezen op onveilige
situaties. Op dit moment is de werkgroep druk bezig met de voorbereidingen voor
de hercertificering. De enquête is aan bijna alle bedrijven verstuurd. Ondernemers
zijn nu aan zet, om deze enquête in te vullen. Uw input is van groot belang.

Gladheidbestrijding
Begin 2013 hadden we te maken met een winter waar geen einde aan leek te
komen. PMP heeft gedurende de hele winter op de openbare wegen van alle
bedrijventerreinen in Deurne en Liessel de gladheidbestrijding verzorgd. Een
veilige situatie die voor iedereen prettig is. Voor deze winter hebben we de
plannen klaar liggen. Ook de organisatie van gladheidbestrijding op uw privé
terrein kunnen we voor u regelen.
Collectief afvalverwerking
In 2012 hebben we een raamovereenkomst gesloten met Van Happen voor de
afvalverwerking. Tegen gunstige tarieven en een goede service kunnen deelnemers
van PMP hiervan gebruik maken. In 2013 zijn er weer meer bedrijven aangesloten.
Collectieve beveiliging
In januari van dit jaar zijn we gestart met de samenwerking met Eyewatch voor de
collectieve beveiliging. Ruim 80 bedrijven zijn inmiddels aangesloten bij dit
collectief wat ervoor zorgt dat er ’s nachts een surveillance wagen rondrijdt en
tevens zorg kan dragen voor uw sleutelbeheer. PMP heeft regelmatig overleg met
Eyewatch om verbeterpunten te bespreken en de dienst te optimaliseren.
Wekelijks ontvangt PMP rapportages van Eyewatch.
Collectieve inkoop energie
PMP is de samenwerking aangegaan met Energyport Peelland voor o.a. de
collectieve inkoop van groene energie. Inmiddels zijn er twee partners gevonden
voor de verkoop van energie op basis van een variabel en een vast tarief.
Energyport Peelland streeft er naar om op termijn Deurne en omgeving volledig
energieneutraal te maken. De eerste stappen zijn gezet.
Stichting Parkmanagement Brabant
Na ruim vier jaar eindigde het programma Parkmanagement van de Kamer van
Koophandel. Er is veel bereikt, maar er liggen nog tal van uitdagingen die opgepakt
kunnen worden. Hiertoe is de Stichting Parkmanagement Brabant in het leven
geroepen. Stichting Parkmanagement Brabant is het initiatief van een aantal
Brabantse Parkmanagers en draagt zorg voor het in stand houden en het
uitbreiden van het netwerk van parkmanagers. Regelmatig komen parkmanagers
uit Brabant bij elkaar om kennis te delen en te verruimen.
Naast bovengenoemde activiteiten hebben we ons achter de schermen met tal van
andere zaken beziggehouden. Regelmatig vindt overleg plaats met o.a. de
gemeente. Onze Parkmanager fungeert als eerste aanspreekpunt voor de
deelnemers. Zij heeft een korte lijn richting gemeente en kan vaak snel met een
antwoord komen.
We kijken terug op een goed jaar waarin we samen stappen gemaakt hebben. Voor
2014 hebben we voldoende uitdagingen voor ogen. Deze hopen we samen met u
te kunnen uitwerken. Hebt u zelf een keer een item voor de nieuwsbrief, stuur dan
een mail naar: parkmanager@pmpeelland.nl
Rest ons u een hele fijne jaarwisseling toe te wensen en een goed en zakelijk
succesvol 2014!
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