Nieuwsbrief
oktober 2013

Inhoud:

Beste ondernemers,
Via onze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van onze werkzaamheden.
Nieuwe deelnemer
Allereerst heten we graag een nieuwe deelnemer welkom:
Garage Verhaegh B.V., Energiestraat 20
Daarnaast willen we Patrick van de Mortel, van Saucecompany van harte
feliciteren met zijn titel Ondernemer van het Jaar.

Nieuwe deelnemer
Crimineel ontbijt
Enquête KVO-B
Verlichting Kranenmortel
Lunch Kranenmortel
Hangjongeren
Willige Laagt

Crimineel Ontbijt
Zoals in onze vorige nieuwsbrief aangekondigd, hebben we deze maand een
crimineel ontbijt gehad in het kader van de week van de veiligheid. Tijdens dit
ontbijt zijn alle partijen die betrokken zijn bij de veiligheid in Deurne aan het woord
geweest. Het was een zinvolle bijeenkomst die iedereen nog meer bewust maakt
van het belang van een goede samenwerking.
Enquête KVO-B
In de loop van volgend jaar vindt de hercertificering plaats
van het KVO-B certificaat. Als voorbereiding hierop sturen wij
u in november een enquête toe, met het verzoek om deze in
te vullen. Voor de hercertificering is het van groot belang dat
we voldoende respons krijgen. Dus graag uw medewerking.

Lunch Leemskuilen
Gladheidbestrijding
Waakvlam 2
Door Hans Knapen

Verlichting Kranenmortel
We hebben een storing geconstateerd op Kranenmortel waardoor een groot
gedeelte van de lichtmasten niet brandden. Hiervan is melding gemaakt bij de
gemeente die met spoed actie hebben ondernomen. De werkzaamheden zijn
direct gestart, maar het blijkt een grotere storing te zijn, dan verwacht. Daarnaast
hebben we op verzoek van een van de ondernemers de nachtschakeling voor zijn
pand laten veranderen, waardoor de nachtploeg niet in het donker naar huis hoeft
te fietsen.
Mocht u zelf ontdekken, dat er lichtmasten niet branden, kunt u dit doorgeven aan
parkmanager@pmpeelland.nl
Lunch Kranenmortel
In oktober hebben we een lunch gehad voor de deelnemers op Kranenmortel.
Deze lunch stond in het teken van invloed van geur op het bedrijventerrein. Samen
met een aantal deelnemers van PMP en Wethouder Kerkers hebben we dit
onderwerp besproken. Binnenkort gaan we met een aantal ondernemers bedrijven
bezoeken waar mogelijk geur veroorzaakt wordt. Parkmanagement heeft in deze
een faciliterende rol. We proberen hierin van toegevoegde waarde te zijn voor
onze deelnemers.

Hangjongeren
De afgelopen maanden ondervindt een aantal ondernemers op Kranenmortel
overlast van hangjongeren. We hebben hiervan inmiddels melding gemaakt bij
Eyewatch en dit onderwerp wordt uiteraard ook besproken in onze werkgroep
veiligheid.
Willige Laagt
Parkmanagement heeft op verzoek van de ondernemers op Willige Laagt een
bruikleenovereenkomst gesloten met de gemeente voor een braakliggend perceel.
Het perceel lag er vervallen en slordig bij. Onlangs is het ingezaaid waarmee het er
weer netjes bij ligt.
Lunch Leemskuilen
Op 6 november organiseert Parkmanagement een lunch voor alle bedrijven op
Leemskuilen. Mocht u zich nog niet hebben aangemeld, kunt u dat hier doen.
Tijdens deze lunch willen we de wensen en behoeften bespreken van ondernemers
ten aanzien van Parkmanagement op Leemskuilen.
Gladheidbestrijding
Hoewel het nog niet zo ver is, zijn de voorbereidingen voor gladheidbestrijding al
getroffen. Mocht u dit jaar uw privé terrein ook sneeuw en ijsvrij willen laten
maken, stuur dan een mail naar parkmanager@pmpeelland.nl
Waakvlam 2, door Hans Knapen
Brand en brandgevaar binnen
Denk na over het effect van brand op uw bedrijf en neem maatregelen
(bijvoorbeeld back-up computersysteem en orderadministratie, brandwerende
datakluis) om het risico voor uw bedrijfscontinuïteit te verkleinen.
Branddeuren moeten functioneren en brandwerende scheidingen moeten intact
zijn. Een zelfsluitende (brandwerende deur) met een spie eronder is niet meer
brandwerend!
Zorg voor voldoende slanghaspels en brandblusapparaten in uw gebouw. Bevorder
dat mensen weten hoe ze moeten worden gebruikt en zorg dat de slanghaspels en
brandblusapparaten periodiek door een erkend onderhoudsbedrijf worden
gecontroleerd.
Zorg dat brandbeveiligingsinstallaties (sprinklersysteem, brandmeldinstallatie,
ontruimingsalarminstallatie, noodverlichtingsinstallatie) goed werken en jaarlijks
worden onderhouden en dat er in uw bedrijf iemand is die weet hoe de systemen
werken en ze kan bedienen.
Loop dagelijks bij het sluiten van het pand een brand- en sluitronde.
De vluchtroutes in uw pand moeten duidelijk herkenbaar zijn en mogen niet
geblokkeerd zijn door obstakels.
Zorg voor een instructie aan het personeel over wat te doen bij brand en
ongevallen. Oefen regelmatig (minstens 1x per jaar) het ontruimen van uw
gebouw. (evt. volgens het ontruimingsplan) De instructie, het ontruimingsplan en
het oefenen zijn dikwijls verplichtingen volgens de Arbo-wet.
Voorkom brand: zorg voor een goede instructie en voldoende
voorzorgsmaatregelen bij brandgevaarlijke werkzaamheden.
Als er brand is: bel altijd eerst de brandweer, ontruim tijdig het gebouw volgens
het ontruimingsplan en probeer daarna pas eventueel met eigen blusmiddelen de
brand te blussen of klein te houden.
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