Beste ondernemers,
Nieuwsbrief
december 2014

Inhoud:
Samenstelling bestuur PMP
Bijeenkomsten en lunches
Werkgroep veiligheid en
KVO-B
Collectieven

In deze laatste nieuwsbrief van 2014 blikken we graag met u terug op de
activiteiten die dit jaar hebben plaatsgevonden en kijken we vooruit naar hetgeen
we voor 2015 voor ogen hebben.
Samenstelling bestuur PMP
Het huidige bestuur is als volgt samengesteld:
Mark van den Heuvel (Leemskuilen), voorzitter
Hans van den Akker (’t Rijt Oost), penningmeester
Jan Martens (Kranenmortel), secretaris
Sander van den Heuvel (Binderen Noord)
René Martens (Binderen Zuid)
’t Rijt West wordt vertegenwoordigd door Iwan Gijsbers
Willige Laagt wordt vertegenwoordigd door Hans Vervoordeldonk en Piet Winters
Het bestuur houdt maandelijks een bestuursvergadering waarin de lopende zaken
besproken worden.

Gladheidbestrijding
Het huidige aantal deelnemers van Parkmanagement is 75.
Herstructurering
Kranenmortel
Groenonderhoud
Vrachtwagenparkeerplaats

Bijeenkomsten en lunches
Ook in 2014 hebben we regelmatig bijeenkomsten georganiseerd op de diverse
bedrijventerreinen. Afhankelijk van de onderwerpen die op de agenda staan,
worden hierbij ook niet-deelnemers uitgenodigd. Naast bijeenkomsten op de
bedrijventerrein hebben we ook netwerklunches georganiseerd, vaak met een
bepaald thema.

Communicatie (App)
Werkgroep veiligheid en KVO-B
Vorige week is een nieuwe versie van het convenant veilig ondernemen
ondertekend. Dit convenant waarborgt de samenwerking tussen gemeente,
politie, brandweer en parkmanagement.
In mei van dit jaar heeft een audit plaatsgevonden voor het Keurmerk veilig
ondernemen (KVO-B). Hierbij zijn alle bedrijventerreinen in Deurne weer
gecertificeerd voor de komende twee jaar.
Collectieven
Naast de bestaande collectieven als afvalverwerking, energie en beveiliging heeft
Parkmanagement sinds 2014 een collectief voor BHV trainingen en controle
brandbestrijdingsmiddelen. PMP werkt hiervoor samen met ALRO
Brandbeveiliging, die speciaal voor deelnemers van PMP gunstige tarieven heeft
afgesproken.
Voor energie wordt actief samengewerkt met Energyport Peelland. Vanuit een
werkgroep bedrijven wordt gekeken of er projecten opgestart kunnen worden die
gunstig zijn voor bedrijven. Op dit moment loopt een project voor LED verlichting
en zijn er afspraken met Nieuwestroom en Greenchoice voor levering van
elektriciteit.

Gladheidbestrijding
In 2014 hebben we nog geen gebruik gemaakt van de diensten van Tielemans. Het
draaiboek voor het strooien op de bedrijventerreinen en de privé terreinen ligt
klaar. Dus mocht het nodig zijn dan kan Parkmanagement ervoor zorgen dat de
deelnemers veilig bij hun bedrijf kunnen komen.
Herstructurering Kranenmortel
In samenwerking met BOM en gemeente Deurne is Parkmanagement in 2014
actief geweest met het herstructureringsproject Kranenmortel. Bedrijven op
Kranenmortel die aangesloten zijn bij Parkmanagement kunnen gebruik maken van
een
regeling
voor
uitbreiding
van
parkeerplaatsen
en
een
gevelverbeteringsregeling. Op Leemskuilen en Willige Laagt kan ook gebruik
worden gemaakt van deze twee regelingen.
Kranenmortel is op dit moment volop in beweging. Knapen Trailers zal op korte
termijn gaan starten met werkzaamheden op de oude Philips locatie.
Van Dijk Heavy Equipment is druk bezig met de voorbereidingen voor de bouw aan
de Geijzerstraat en Ohmstraat.

2015
Groenonderhoud
In 2012 is PMP gestart met een pilot voor groenonderhoud op bedrijventerreinen
’t Rijt Oost en West. Vanaf januari 2015 gaat Parkmanagement het
groenonderhoud op alle bedrijventerreinen verzorgen. De gemeente stelt hiervoor
een budget beschikbaar. Doelstelling van PMP is om met dit budget een betere
beeldkwaliteit te verkrijgen dan die we nu gewend zijn.
Vrachtwagenparkeerplaats
Vanaf januari 2015 vervalt de vrachtwagenparkeerplaats aan de Jacob Marisstraat.
Na diverse gesprekken met zowel chauffeurs als bewoners en bedrijven aan de
Jacob Marisstraat is gezocht naar een oplossing die voor alle partijen een
vooruitgang betekent. We zijn hierbij uitgekomen bij Garage Verhaegh die een
gedeelte van zijn terrein inmiddels heeft ingericht als parkeerplaats voor
vrachtwagens. Lokale chauffeurs kunnen hier tegen vergoeding veilig hun wagen
parkeren.
Communicatie (App)
Afgelopen week hebben we tijdens een informele bijeenkomst voor deelnemers
van PMP een App gelanceerd die speciaal is ingericht voor ondernemers van
Deurne. Alle deelnemers van PMP kunnen gratis gebruik maken van deze App. Op
deze manier kunnen we snel met elkaar communiceren. Er kunnen alerts gemeld
worden die ook door politie en brandweer gelezen zullen worden. Daarnaast biedt
de App de mogelijkheid om je eigen bedrijf te presenteren.
Hebt u een mail ontvangen van CHAINels, maak dan snel een account aan.

Naast bovengenoemde activiteiten hebben we ons achter de schermen met tal van
andere zaken beziggehouden. Regelmatig vindt overleg plaats met o.a. de
gemeente. Parkmanagement heeft over een aantal zaken advies gegeven richting
DIC en OVD.
Onze Parkmanager fungeert als eerste aanspreekpunt voor de deelnemers. Zij
heeft een korte lijn richting gemeente en andere instanties. Als deelnemer van
Parkmanagement kunt u hier uw voordeel mee doen.

We kijken terug op een goed jaar wat vooral in het teken van samenwerking heeft
gestaan. We hebben voor 2015 voldoende plannen die we samen met u proberen
uit te werken. Hebt u zelf een keer een item voor de nieuwsbrief, stuur dan een
mail naar: parkmanager@pmpeelland.nl
Rest ons u hele fijne feestdagen toe te wensen en een goed en zakelijk succesvol
2015!
Bestuur Parkmanagement Peelland en
Mirjam van Asten (Parkmanager)
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