Nieuwsbrief
september 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:
Transmissieservice P. Achten, Voltstraat 24 is sinds deze maand deelnemer van
PMP.
En zoals u wellicht al gelezen hebt, heet Qizini voortaan Conveni.
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Bijeenkomsten ’t Rijt, Binderen en Willige Laagt
In september hebben we op diverse terreinen bijeenkomsten georganiseerd voor
de deelnemers van PMP. Tijdens deze bijeenkomsten komen zaken als
groenonderhoud, afvalinzameling, gladheidbestrijding aan de orde. Deelnemers
hebben uiteraard een stem in de besluiten die genomen worden.
Naast de bijeenkomsten vindt regelmatig overleg plaats met de deelnemende
ondernemers. Onlangs overleg gehad met een van de eigenaren van een
braakliggend stuk grond wat er onverzorgd bij lag. Eigenaar heeft direct actie
genomen waarmee de uitstraling erg verbeterd is.
Netwerklunches
PMP organiseert maandelijks een netwerklunch. Graag horen we van u of het
tijdstip u ervan weerhoudt om een keer aan te schuiven. (lunch van 12.00 tot 14.00
uur). Mocht u de voorkeur geven aan een netwerkontbijt, dan horen wij dat graag.
Deze netwerkmomenten zijn niet alleen bedoeld voor deelnemers van PMP maar
ook juist voor bedrijven die nog niet deelnemen. Er zijn overigens geen kosten
verbonden aan deze bijeenkomsten. Kijk op de site voor de geplande data.
Crimineel ontbijt
Week 41 is de landelijke Week van de veiligheid. Het doel van deze week is de
veiligheid bij iedereen extra onder de aandacht te brengen. De aftrap vindt plaats
met een “crimineel ontbijt” op maandag 7 oktober. Gemeente, politie, brandweer,
centrummanagement en Parkmanagement geven een invulling aan dit ontbijt. U
ontvangt hiervoor binnenkort een uitnodiging. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u
zich voor dit ontbijt aanmelden. Noteer 7 oktober 7.30 uur dan alvast in uw
agenda.
Frans van Meijl stelt zich voor
Ik ben ruim veertig jaar bij de politie en maak deel uit van
het managementteam van de politie Deurne-AstenSomeren. Als inspecteur van politie ben ik voor Deurne
de contactpersoon tussen het (gemeente-)bestuur en
instellingen. Geboren en opgegroeid in Maarheeze ben ik
in 1970 in Deurne bij de politie begonnen. Via BestOirschot ben ik 35 jaar geleden in Asten komen werken
en wonen. In de doorontwikkeling van het politiebedrijf
heb ik in Someren gewerkt en de laatste jaren als
netwerker in Deurne.

In de werkgroep veiligheid van Parkmanagement Peelland vertegenwoordig ik
de politie. Ik vind het belangrijk om maatwerk te leveren en de lijnen kort te
houden. Ik informeer de werkgroep omtrent de gebeurtenissen op de
industrieterreinen. Wanneer dit aanleiding geeft tot inzet van politie, zorg ik
voor de aansturing daarvan. Ik heb periodiek overleg met het beveiligingsbedrijf
dat voor Parkmanagement Peelland de (nacht-)surveillance uitvoert en zorg
voor goede communicatie met de surveillanten. Deze maken dagelijks een
surveillancerapport en leveren dat digitaal aan bij de politie. Twee keer per jaar
is er een schouw van de industrieterreinen door Hans Knapen van de brandweer
en door mij. Andere leden van de werkgroep kunnen daarbij aansluiten.
We spreken ondernemers aan wanneer we denken dat we daarmee het risico
kunnen verkleinen dat iemand het slachtoffer wordt van een ongeval of van
criminaliteit. Voorkomen van alle zaken is een utopie. Ik wil het wel allemaal
weten. Dat betekent dat ik hierbij een beroep doe op alle ondernemers om
aangifte te doen van alle (strafbare) feiten die zich binnen hun bedrijfsvoering
afspelen. Onbekend maakt onbemind. Als we weten wat er gebeurt kunnen we
daarop reageren. Samen kunnen we meer dan ik alleen. Dat betekent ook dat ik
een beroep doe op het collectief en graag zie dat er niet meegelift wordt op
investeringen van de buurman. U kunt mij altijd rechtstreeks bereiken op 0654398707 of frans.van.meijl@brabant-zo.politie.nl
Waakvlam 1, door Hans Knapen

Voorkomen Brand en brandstichting buiten











Zorg o.a. voor een hek om het eigen terrein van voldoende hoogte.
Zorg dat op het terrein van het bedrijf geen of zo weinig mogelijk
brandgevoelig materiaal (bijvoorbeeld pallets, emballagekarton, kunststof
verpakkingsmateriaal) geplaatst is binnen een afstand van minder dan 10
meter van een gevel van uw gebouw of van het buurbedrijf.
Stapel houten pallets niet te hoog, hierdoor ontstaat een hele grote vuurlast,
en stapel alleen op een gemarkeerd gedeelte van het terrein.
Sla pallets niet op tegen de gevels van gebouwen en zeker niet onder luifels
van gebouwen. Kans op branduitbreiding naar binnen is groot.
Sla pallets niet op direct langs de openbare weg. Makkelijk bereikbaar voor
ongenodigden.
Laat pallets en afval regelmatig afvoeren, in elk geval voor het weekeinde.
Pallets en kratten zijn niet alleen brandbaar maar ook ideaal materiaal voor
inbrekers: pallets of kratten kunnen worden gebruikt om een trap te bouwen
naar b.v. een eerste verdieping of dak. Voorzie afvalcontainers altijd van een
deksel en plaats ze bij voorkeur op een speciaal (omheind) gedeelte van het
terrein (of leg ze vast met kettingen). Plaats containers in verband met het
brandrisico niet tegen de gevels van gebouwen en niet onder luifels en bij
voorkeur ook niet direct langs de openbare weg. De containers moeten 's
avonds afgesloten worden.
Zorg dat de brandweer zich in noodgevallen over uw bedrijfsterrein kan
bewegen en uw pand bereikbaar is / blijft.
Heb oog voor de bluswatervoorzieningen in de nabijheid van uw pand. Houd
de bereikbaarheid daarvan in de gaten o.a. door toe te zien op het
parkeergedrag van uw medewerkers en bezoekers.
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