Beste ondernemers,
Met onze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van de activiteiten van
Parkmanagement Peelland.
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Nieuwe deelnemers
Graag heten we onze nieuwe deelnemers die de afgelopen maanden zijn
aangesloten welkom:
FHT Perslucht, Indumastraat 13
React Online Media, Jan Tooropstraat 3
Bots Bouwgroep, Energiestraat 21
Alro Brandbeveiliging, Dr. H. van Doorneweg 32
Herstructurering Kranenmortel
Op 26 mei jl. hebben we een bijeenkomst gehad met ondernemers van
industrieterrein Kranenmortel. De bijeenkomst werd geopend door Wethouder
Lemlijn, waarna het plan verder is toegelicht door de gemeente en de BOM. Op dit
moment zijn we bezig met de inventarisatie van de wensen van ondernemers
m.b.t. uitbreiding van parkeerplaatsen en aanpassing aan de gevel en mogelijk
interesse in Business cases.
KVO-B
Op 6 mei jl. heeft KIWA een hercertificeringsaudit gehouden voor KVO-B. Met glans
hebben we het certificaat weer behaald. De officiële uitreiking vindt op een later
moment plaats.
Voorafgaand aan de audit heeft een aantal van u de enquête ingevuld. Hieruit zijn
knelpunten naar voren gekomen, zoals het parkeren van vrachtwagens en overige
parkeeroverlast, opstopping door spoorwegovergang, fietsstroken, bedrijventerrein gebruiken als racebaan etc. De werkgroep gaat de knelpunten verder
uitwerken. We houden u hiervan op de hoogte.
Bent u deelnemer van Parkmanagement en hebt u een kopie van het certificaat
nodig voor de korting op uw verzekering, neem dan even contact op met onze
parkmanager. Bent u nog geen deelnemer en wilt u informatie over mogelijke
korting, dan kan zij u hierover ook informatie geven.
Veilig ondernemen begint hier
Hebt u een bedrijf met maximaal 5 vestigingen en ieder niet meer dan 15
medewerkers, dan kunt u gratis een veiligheidsscan uit laten voeren. Bovendien
krijgt u als ondernemer de helft van uw kosten vergoed, tot een maximum van
€ 1.000,- als u op basis van de veiligheidsscan investeert in veiligheidsmaatregelen.
Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van CCV
Aangifte- en meldingenbereidheid
Regelmatig horen wij dat er incidenten of inbraken hebben plaatsgevonden
waarvan geen aangifte gedaan is. In de werkgroep veiligheid worden de
incidentcijfers een aantal keren per jaar uitgebreid besproken. Het is van groot
belang dat u aangifte doet, zodat politie over de juiste gegevens beschikt. Hoe
meer aangiftes de politie binnenkrijgt, hoe hoger deze feiten bij de politie op de

prioriteitenlijst komen. Bovendien zal na een inbraak een wijkagent
binnen enkele weken een bedrijfsbezoek afleggen en met u de veiligheidsmaatregelen doornemen. Op deze manier probeert de politie maatwerk te
leveren.
AED
Vorig jaar hebben we een inventarisatie gedaan van de aanwezige AED apparaten
op de bedrijventerreinen. Een aantal van u heeft hierop gereageerd, waarna wij
deze op onze website hebben geplaatst. Mocht u over een AED apparaat
beschikken, maar dit nog niet hebben doorgegeven, dan horen wij dat graag van u.
Lunch
Op maandag 23 juni organiseren we weer een lunch voor alle ondernemers in
Deurne. U bent van harte welkom om deel te nemen aan deze lunch. We hebben
deze keer voor een thema gekozen nl. Parkeren van vrachtwagens op de
bedrijventerreinen. We gaan graag met u hierover in discussie. Aanmelden voor
de lunch kan hier

Waakvlam 5, door Hans Knapen
Brandblussers
Er zijn verschillende soorten brandblussers. Twijfelt u over welk type u nodig
heeft? Een erkende leverancier helpt u graag bij uw keuze.
We zetten voor u enkele typen op een rij:
Brandslanghaspels
Vaak heeft u aan water genoeg om een beginnend brandje te blussen.
Brandslanghaspels zijn mogelijk met de bouw al geëist en dienen dan oppervlakte
dekkend aanwezig te zijn. Voordeel van een brandslanghaspel is dat u onbeperkt
water voor handen heeft. Water kan alleen niet altijd ingezet worden als het juiste
blusmiddel. Denk hierbij aan elektra of vloeistofbranden. Tip heeft u in de
afgelopen jaren verbouwd en b.v. wanden verplaats…heeft u toen ook gekeken of
de brandslanghaspel nog wel op de goede plaats hangt en dus nog bruikbaar is?
Schuimblussers

Schuimblussers zijn geschikt voor het blussen van kleine branden door vaste en
vloeibare stoffen.
Voordelen
 Ze veroorzaken bij het blussen nauwelijks schade.
 Ze hebben een langere blus duur dan poederblussers.
Blustip: U kunt met een brandblusser niet zo lang blussen. Nader de
brandhaard daarom zo dicht mogelijk. Het werkt het beste als u met korte
stoten spuit, anders is de bus snel leeg. Richt niet op de vlammen, maar op het
materiaal dat in brand staat.
Poederblussers

Poederblussers zijn geschikt voor de meeste branden.
Voordelen




Het poeder is droog, zodat de bus niet kan roesten.
Poederblussers zijn relatief goedkoop.

Nadelen




Het poeder geeft veel schade aan elektronische apparatuur.
Het poeder is moeilijk op te ruimen. Hiervoor kunt u het beste een
industriële stofzuiger gebruiken. Gebruik vooral geen water!

Kooldioxideblussers

Deze blussers kunt u ook gebruiken voor elektriciteitsbranden. U herkent ze aan
een zwarte koker aan het einde van de slang. Het uiteinde van de koker wordt zeer
koud ( -80°C), zodat u derdegraads brandwonden kunt oplopen. Houd de blusser
daarom altijd aan het handvat vast.
Voordeel
 Het laat geen reststoffen achter en is daarom geschikt voor het blussen
van elektronische apparatuur.
Nadeel
 Vooral in een kleine ruimte zorgt de blusser voor verstikkingsgevaar,
omdat de CO2 de zuurstof verdrijft.
Tips
 Controleer regelmatig of brandblusmiddelen nog verzegeld zijn.
 Kies altijd voor een inhoud van minimaal 6 kg. Een kleinere blusser is te
snel leeg.
 Laat de blusser regelmatig controleren door een erkende leverancier
 Laat de blusser na gebruik bijvullen, ook als hij niet helemaal leeg is. Zo
weet u zeker dat er een volgende keer nog genoeg in zit.
En… een brandblusser aan de muur hoeft niet lelijk te zijn

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen hebben,
dan kunt u contact opnemen met onze Parkmanager, Mirjam van Asten,
parkmanager@pmpeelland.nl
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