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Inhoud:
Nieuwe leden

Zo vlak voor de vakantie willen we u via deze nieuwsbrief graag nog op de hoogte
brengen van de activiteiten van Parkmanagement.
Nieuwe leden
Allereerst heten we graag onze nieuwe deelnemers welkom:
Drankenhandel Winters Liessel B.V. , Willige Laagt 1
Berkers Techniek B.V., Indumastraat 9
Conferentiehotel Willibrordhaeghe, Vlierdenseweg 109

Schouw
Trillingsoverlast
spoorovergang
Groenonderhoud ’t Rijt

Schouw
In mei heeft de werkgroep veiligheid samen met politie en brandweer een
dagschouw gehouden. Daarbij is ons opgevallen dat veel bedrijven makkelijk
toegankelijk zijn overdag. Wij willen u erop wijzen, dat ook niet welkome gasten
makkelijk bij uw bedrijf binnenkomen. Dit kan wel eens vervelende gevolgen
hebben.

Willige Laagt
Kranenmortel
Collectieve beveiliging
Netwerklunches
Bereikbaarheid
vakantieperiode

Trillingsoverlast spoorovergang
Eén van onze deelnemers op Binderen Noord heeft melding gemaakt van
trillingsoverlast veroorzaakt door de spoorovergang op de Binderendreef. De
parkmanager heeft naar aanleiding van deze melding contact opgenomen met Prorail. Na inspectie is vastgesteld dat een van de spoorstaven is beschadigd. In week
40 wordt deze schade door Pro-rail hersteld. Het treinverkeer zal hiervoor tijdelijk
worden stilgelegd.
Groenonderhoud ’t Rijt Oost en West
Na overleg met de deelnemers op ’t Rijt, heeft het bestuur van PMP besloten om
voor de rest van dit jaar het groen bij alle bedrijven te onderhouden. Dus ook bij de
niet-deelnemers. Wij streven naar een verzorgd bedrijventerrein en hopen op de
medewerking van alle bedrijven.
Willige Laagt
De afgelopen maanden zijn er diverse bijeenkomsten geweest met de deelnemers
op Willige Laagt. Door de aanleg van een nieuw stuk weg is de verkeersveiligheid
verder verbeterd. In de laatste bijeenkomst is samen met Wethouder Kerkers
gekeken naar de mogelijkheden om de kwalitatieve uitstraling nog verder te
verbeteren. Hierbij is ook het braakliggende terrein aan de orde gekomen. Plannen
die hiervoor zijn genoemd zullen op korte termijn verder worden uitgewerkt.
Kranenmortel
Binnenkort wordt het herstructureringsplan Kranenmortel vastgesteld. Gemeente
heeft bij de totstandkoming van dit plan gebruik gemaakt van een klankbordgroep
van ondernemers, waar Parkmanagement ook een actieve rol in heeft gehad.

Collectieve beveiliging
Er is regelmatig overleg tussen de parkmanager en Eyewatch. Eventuele
opmerkingen van deelnemers aan het collectief worden door PMP direct met
Eyewatch besproken. We streven nog naar een grotere deelname aan de
collectieve surveillance. Hiermee wordt de veiligheid op alle bedrijventerreinen
verder vergroot. Ook wordt de samenwerking met centrummanagement Deurne
verder uitgewerkt.

Netwerklunches
Vanaf september organiseert PMP weer netwerklunches. Op onze website kunt u
zich aanmelden. http://www.pmpeelland.nl/nieuws
Met deze lunches bieden we alle ondernemers in Deurne de gelegenheid om
elkaar te leren kennen, maar ook van elkaar te horen wat er leeft op de diverse
bedrijventerreinen.
De data zijn: 3 september, 10 oktober, 6 november en 10 december.
We hopen u een keer te zien bij een van deze lunches.

Bereikbaarheid vakantieperiode
Van zaterdag 13 juli tot en met zondag 28 juli
zijn wij telefonisch niet bereikbaar. U kunt ons
in deze periode bereiken door een mail te
sturen naar: parkmanager@pmpeelland.nl

Wij wensen iedereen alvast een hele fijne vakantie toe!

Postbus 311
5750 AH Deurne
T. 0493 74 40 16
parkmanager@pmpeelland.nl

