Beste ondernemers,
Nieuwsbrief
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Door middel van deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van onze activiteiten
op de bedrijventerreinen.
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Nieuwe deelnemers
Graag heten we weer een aantal nieuwe deelnemers welkom:
Via Engineering, Dr. Huub van Doorneweg 38
EVB Electrical Systems, Dr. Huub van Doorneweg 44
Groenonderhoud
Parkmanagement is vanaf 1 januari van dit jaar verantwoordelijk voor het
groenonderhoud op alle bedrijventerreinen. Met een budget van de gemeente
gaat Parkmanagement ervoor zorgen dat de bedrijventerreinen goed verzorgd zijn.
Meldingen of vragen met betrekking tot groenonderhoud kunt u voortaan
rechtstreeks bij ons doen. Wij zullen alle meldingen zo spoedig mogelijk in
behandeling nemen.
Swinkels is inmiddels begonnen met het verwijderen van zwerfvuil.
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Energie
Parkmanagement is samen met Energyport Peelland bezig met een aantal
projecten rondom energie. Er is een overeenkomst met Nieuwestroom voor de
levering van elektriciteit. Vanaf juni 2015 kunt u bij Nieuwestroom ook terecht
voor gas. Er loopt een project voor LED verlichting.
Dit jaar is er ook weer SDE+ subsidie beschikbaar (Stimulering Duurzame
Energieproductie). Dit is een subsidie, voor bedrijven met aansluitingen van meer
dan 3 x 80 ampère. Om hier meer informatie over te verstrekken, wordt bij
voldoende belangstelling, een bijeenkomst georganiseerd voor ondernemers in
Deurne. Hebt u interesse, laat het even weten.
ALRO
Zoals u weet hebben we voor deelnemers Parkmanagement prijsafspraken met
ALRO voor de controle van brandbestrijdingsmiddelen en BHV trainingen. Sinds
kort kunt u bij ALRO ook terecht voor VCA cursussen. Voor meer informatie, neemt
u gerust contact met ons op.

Parkeerplaats Jacob Marisstraat
Begin deze maand is het parkeerterrein aan de Jacob Marisstraat in opdracht van
Parkmanagement opnieuw aangelegd. Het parkeerterrein biedt plaats aan 44
personenauto’s. Het groen wordt binnenkort nog aangelegd. Zoals eerder gemeld,
kunnen de lokale vrachtwagenchauffeurs tegen vergoeding hun auto parkeren op
een afgesloten terrein bij Garage Verhaegh.
Ontwikkelingen bedrijventerreinen
Op diverse plaatsen wordt op dit moment gebouwd aan uitbreiding of nieuwe
bedrijven.
Impreglon is op Binderen Zuid volop bezig met de bouw van hun nieuwe vestiging.
Op Kranenmortel is Knapen trailers inmiddels met de bouw gestart en de bouw van
Van Dijk Heavy Equipment is in volle gang.

Knapen Trailers

Van Dijk Heavy Equipment

Herstructurering Kranenmortel – parkeerregeling
Samen met de gemeente is een regeling opgesteld voor uitbreiding van
parkeerplaatsen. Om gebruik te kunnen maken van deze regeling gelden een
aantal voorwaarden, zoals:
1. Uitgangspunt blijft: parkeren gebeurt zoveel mogelijk op eigen terrein;
2. Daar waar dit niet mogelijk is en er parkeerplekken te kort zijn, kunnen
parkeerplekken in de openbare ruimte worden aangevraagd;
3. De grond voor de parkeerplekken blijft eigendom van de gemeente, maar
wordt beschikbaar gesteld voor het realiseren van parkeerplekken.
4. De parkeerplekken blijven openbaar.
5. De kosten van de aanleg zijn voor rekening van de ondernemer;
6. De organisatie van het onderhoud van de parkeerplekken ligt bij
Parkmanagement Peelland;
7. Om voor de parkeerregeling in aanmerking te komen, moet een ondernemer
lid zijn van Parkmanagement Peelland;
8. PMP verzorgt de aanbesteding van de parkeerplaatsen.
Bent u geïnteresseerd in uitbreiding van uw parkeergelegenheid, neem
dan contact met ons op.

Op dit moment ondervinden we regelmatig overlast van vrachtwagens die ’s
nachts overnachten op één van de bedrijventerreinen. De chauffeurs laten vaak
rommel achter, wat niet wenselijk is. In samenwerking met gemeente, politie en de
beveiligingsdienst proberen we in kaart te brengen welke bestemming deze
chauffeurs hebben. Uw hulp is hierbij is uiteraard welkom.
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