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Door middel van deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van onze activiteiten
op de bedrijventerreinen.
Nieuwe deelnemer
Graag heten we weer een aantal nieuwe deelnemers welkom:
Dhr. en Mw. Wouters, Voltstraat 2 (voormalige pand van Habek). Er zijn nog
logistieke- productie- of kantoorruimtes te huur.
Nieuwe collectieven voor deelnemers
In de afgelopen maanden hebben we een aantal nieuwe collectieven opgezet voor
en door deelnemers van PMP:
Heftruckopleiding
Grobeco is deelnemer van Parkmanagement en biedt aan deelnemers
heftruckopleidingen met korting aan. De cursussen worden gegeven bij Grobeco of
indien gewenst op uw eigen locatie.
Gassen en koudemiddelen
VVS techniek, eveneens deelnemer van PMP, biedt aan deelnemers van
Parkmanagement een eindejaar bonus op bij hun ingekochte gassen en
koudemiddelen.
Hebt u interesse in een van bovenstaande collectieven, neem dan contact op met
Grobeco of VVS Techniek.
SDE subsidie
In onze vorige nieuwsbrief hebben we melding gemaakt van SDE subsidie
die voor dit jaar beschikbaar is gesteld. De aanvragen zijn sneller gegaan
dan verwacht. Er is op dit moment geen SDE subsidie meer beschikbaar
voor projecten in duurzame energie.
Vergunningen bedrijventerreinen
In 2013 zijn voor de bedrijventerreinen nieuwe bestemmingsplannen
vastgesteld. Het beleid wat hiervoor indertijd is uitgestippeld is in goed
overleg met OVD en DIC gedaan. Regelmatig worden er
omgevingsvergunningen aangevraagd die in strijd zijn met het geldende
bestemmingsplan. In een aantal gevallen verleent de gemeente toch een
vergunning. Parkmanagement volgt deze aanvragen en vergunning
verleningen op de voet. Mocht het zijn dat er vergunning wordt verleend
in strijd met het bestemmingsplan, zullen we hiervan aan onze
deelnemers melding maken. Er bestaat dan altijd de mogelijkheid om na
overleg met elkaar, bezwaar te maken.

Werkgroep veiligheid
In de werkgroep veiligheid is sinds kort een nieuwe vertegenwoordiging van
politie. Wij stellen hen graag aan u voor.

Ik ben Bert ter Voert, 52 jaar en woonachtig in de
gemeente Deurne. Ik ben mijn loopbaan in 1980
begonnen bij de gemeentepolitie Eindhoven. Vanaf
2000 ligt mijn werkgebied in Deurne. Vanaf de huidige
reorganisatie ben ik als wijkagent werkzaam binnen de
wijk St. Jozefparochie en Vlierden. Daarnaast zijn de
industrieterreinen in Deurne een aandachtsveld voor
mij. Voor vragen kun je altijd telefonisch contact
opnemen via het algemene nummer 0900-8844.
Daarnaast
ben
ik
bereikbaar
via
de
email
bert.ter.voert@politie.nl.
Ik ben Adwin Mols, 54 jaar en woon in de gemeente
Oirschot. Ik ben mijn politieloopbaan in 1979 begonnen
in de gemeente Oirschot. Na 20 jaar ben ik daar
gestopt als wijkagent en heb me toen 4 jaar als
coördinator jeugdzaken ingezet ten behoeve van de
regio. Daarna ben ik netwerker geworden in de
gemeente Deurne waar ik inmiddels al weer 7 jaar
werkzaam ben. Vanaf de huidige reorganisatie is mijn
functie expert wijkagent en ben ik Frans van Meijl
opgevolgd als contactpersoon tussen Parkmanagement
en de politie Deurne. Ik doe dat samen met wijkagent
Bert ter Voert. Jullie kunnen me bereiken via het
algemene telefoonnummer 0900-8844 of via mijn
mailadres adwin.mols@politie.nl.
In de werkgroep veiligheid komt regelmatig de verkeersveiligheid op de
bedrijventerreinen aan de orde. We hebben bekeken of het een
verbetering zou zijn om de fiets spoorwegovergang aan de Dr. Huub van
Doorneweg af te sluiten. In overleg met de gemeente is besloten om dit
niet te doen. Het is voor veel fietsverkeer niet wenselijk, vooral niet
omdat de wachttijden de komende jaren alleen maar langer worden.

Waakvlam 7: Vakantie sluiting en brandveiligheid
Denkt u voordat u op vakantie gaat eens aan de volgende punten:
-

-

Is uw BHV organisatie compleet
Zijn uw vakantiekrachten op de hoogte van de spelregels
betreffende brandveiligheid in uw bedrijf, zoals het vrijhouden van
vluchtwegen en blusmiddelen, hoe te handelen bij brand. Een
korte “schriftelijke” instructie voor een vakantiekracht is een
kleine moeite, maar kan grote problemen voorkomen. Tevens kan
het zomaar zijn dat er tussen de vakantiekrachten BHV’ers
aanwezig zijn die u weer vooruit kunnen helpen.
Sluit u helemaal tijdens uw vakantie? Loop dan eens een extra
ronde met een extra kijk op brandveiligheid. Let er hierbij op of
er geen brandgevaarlijke situaties op de loer liggen zoals
apparatuur die onnodig aanstaat, buitenopslag tegen de gevels
enz.

Wij wensen u alvast een hele fijne vakantie toe!
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