Nieuwsbrief nr. 1 / april 2014
Deze nieuwsbrief is niet alleen voor bedrijven op de
bedrijventerreinen Pannenweg I en II Nederweert,
maar voor alle bedrijven gevestigd op een
industrieterrein in de gemeente Nederweert.
--------------COMMUNICATIE: OVER, DOOR EN VOOR
Om de communicatie over, door en voor de bedrijven op de bedrijventerreinen Pannenweg II in Nederweert te
verbeteren, is besloten frequenter en gestructureerder met ‘onze’ ondernemers te communiceren.
Dit gaan we doen via social media en een digitale nieuwsbrief.
Deze eerste uitgave is echter niet alleen voor de bedrijven op Pannenweg I en II, maar ook voor de bedrijven op de
andere bedrijventerreinen in de gemeente Nederweert.
Facebook
Op de facebookpagina ‘Bedrijvenpark Pannenweg II’ wordt informatie geplaatst over het bedrijvenpark of over de
bedrijven die er gevestigd zijn.
De pagina is openbaar raadpleegbaar en fungeert daardoor ook als informatiebron voor bedrijven die zich bij ons op
het terrein willen vestigen. Like deze pagina en blijf structureel op de hoogte.
De facebookpagina wordt van informatie voorzien door/namens de parkmanager Marco van Schayk en door Eric
Sprangers van het Ontwikkelingsbedrijf Bedrijvenpark Pannenweg. U kunt er natuurlijk ook zelf berichten op posten.
Digitale nieuwsbrief
Via een digitale nieuwsbrief informeren we rechtstreeks de bij het Parkmanagement aangesloten bedrijven. De
informatie in de nieuwsbrief heeft een concreet karakter.
Deze nieuwsbrief is de eerste die wordt uitgebracht. Het voornemen is met enige regelmaat een nieuwsbrief uit te
brengen.
IN DEZE NIEUWSBRIEF:
• KIWA Certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen
• Brandkranen brand Smolenaars Nederweert
• Oefenlocatie voor brandweer
• Verbetering en herstel bewegwijzering
• Straatverlichting kapot?
--------------KIWA CERTIFICAAT KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN
Tijdens een geanimeerde informatieavond bij Saniceve op 17 september 2013 werd aan de aanwezige ondernemers
van de diverse bedrijventerreinen binnen de gemeente Nederweert informatie verstrekt over het KIWA Certificaat
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor bedrijventerreinen.
Het behalen van het certificaat is een kostbare aangelegenheid. Een bedrijventerrein moet aan behoorlijk wat eisen
voldoen om voor het keurmerk in aanmerking te komen. Dit brengt kosten met zich mee. Parkmanagement
Pannenweg II beschikt over enig budget door de verplichte parkbijdrage die de bedrijven op het park betalen. De
overige bedrijventerreinen kennen een dergelijke bijdrage niet. Omdat tijdens de bijeenkomst nog niet duidelijk is in
hoeverre de kosten van een keurmerk opwegen tegen de baten, werd verwacht dat het vooral bij laatstgenoemde
bedrijventerreinen lastig zou zijn om financiële middelen te werven voor het behalen van het certificaat.

Tijdens de bijeenkomst werd aan de aanwezigen voorgesteld het algemene bedrijfsoverleg in het kader van KVO te
handhaven, waarbij met een convenant afspraken zouden worden gemaakt over de contactverplichting tussen
werkgroep, gemeente, politie en brandweer.
Het bestuur van Parkmanagement Pannenweg II stond positief tegenover dit voorstel, maar is er voorstander van
het traject voor de verkrijging van het certificaat toch door te zetten. Dit betekent dat wij voor alle terreinen in 2014
het certificaat zullen behalen.
In 2016/2017 zal dit overleg worden vastgelegd in een convenant. Veilig ondernemen blijft onderdeel van de agenda
door het KVO-B overleg te laten voortbestaan.
Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen
Een aantal ondernemers heeft zich verenigd in de KVO-B werkgroep.
KVO-B staat hier voor Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen.
De werkgroep bestaat uit de volgende personen:
Voor Pannenweg I:
Ron Wijen, Bouwbedrijf Teng Wijen (info@bbtw.nl)
Susanne Everaerts, Saniceve (info@saniceve.nl)
Voor Pannenweg II:
Marco van Schayk, Levico (info@levico.nl)
Voor Gebbelsweg Ospel:
Jan Schroijen, Aluminiumbouw Michiels (info@alubouwmichiels.nl)
Voor Hulsenweg:
Rob Kneepkens, Technique Plastique (info@t-plastique.com)
 Voor bedrijventerrein Aan Veertien zoeken we nog een deelnemer. Aanmelden kan via info@levico.nl.
De werkgroep richt zich op de veiligheidsaspecten binnen bedrijventerreinen, met als uiteindelijk doel het behalen
van het Certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen. Daarvoor onderhoudt de werkgroep contact met de gemeente
Nederweert, politie en brandweer. Dit certificaat fungeert als veiligheidswaarborg voor u, uw bedrijf, uw
medewerkers, leveranciers en klanten.
Voor meer informatie over deze werkgroep en over het algemeen KVO-B overleg neemt u contact op met de
parkmanager (M. van Schayk, info@levico.nl).
BRANDKRANEN BRAND SMOLENAARS NEDERWEERT
Tijdens de bijeenkomst op 17 september 2013 kwam ook de brand bij het bedrijf Smolenaars in Nederweert aan de
orde. Deze brand woedde in december 2007. Het verhaal over de ‘onvindbaarheid’ van de brandkranen doet nog
altijd de ronde. De brandweer Weert/Nederweert laat ons bij monde van Iwan Stultiëns het volgende weten
(samengevat):
“(…)De vraag die ook moet worden gesteld of er dan geen verbeterpunten (ten aanzien van de bluswatervoorziening)
noodzakelijk zijn en inmiddels ook al zijn getroffen. En die zijn er.
1. De brandweer beschikt nu over apparatuur waarop de brandkranen op 10 cm nauwkeurig digitaal te lokaliseren
zijn. Dit middel was tijdens de brand in 2007 nog niet beschikbaar.
2. Het onderhoud van de brandkranen gebeurt niet meer door de gemeente maar vind plaats door WML zelf.
Hierdoor worden gebreken (zoals bereikbaarheid, locatieaanduiding) direct door de daarvoor bestemde partij
gerepareerd.
3. Wanneer de brandweer frequent (kan) oefenen ten aanzien van bluswatervoorzieningen bij bedrijventerreinen
worden de brandweermensen bekend met de lokale bluswatervoorziening aldaar.
4. Wanneer de brandweer frequent bij bedrijven kan oefenen worden de brandweermensen ‘bekend’ met de
bedrijven, en kunnen brandonveilige situaties worden opgemerkt. (voorkomen is beter dan genezen).
(…)
De verbeterpunten 1 en 2 zijn reeds doorgevoerd, maar extra aandacht al dan niet in samenwerking met de
ondernemers, kan op de punten 3 en 4 worden gevestigd.” / 25022014 Iwan Stultiens
De volledige reactie van de brandweer inclusief antwoord op de vraag over de brandkraan is op te vragen bij:
info@levico.nl.“

OEFENLOCATIE VOOR BRANDWEER
Bedrijven kunnen zich aanmelden als oefenlocatie voor brandweeroefeningen. Dit is niet alleen mooi oefenmateriaal
voor de brandweerlieden. Het is tevens gunstig voor u. Door uw bedrijf aan te bieden als oefenlocatie wordt uw
bedrijf volledig in kaart gebracht. Dit komt de hulpverlening bij brand in uw bedrijf ten goede.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Iwan Stultiëns, via i.stultiens@vrln.nl of 088-1190700.
VERBETERING EN HERSTEL BEWEGWIJZERING
Bewegwijzering industrieterrein
De bewegwijzering en de nummering op het industrieterrein Pannenweg I is onduidelijk. Zo vinden veel
ondernemers. De hulpdiensten (politie, ambulance) en bezoekers hebben moeite het betreffende bedrijf te vinden.
De werkgroep KVO-B is hierover met de gemeente in overleg gegaan. Als resultaat van dit overleg komen er nieuwe
borden bij de drie ingangen van het terrein. Deze borden vermelden duidelijk waar de bezoeker zich bevindt. Met
een duidelijke perceelaanduiding (plattegrond, nummering en vermelding van de bedrijfsnaam) vindt de bezoeker
het gewenste bedrijf. De gemeente bekostigt de borden.
 Wij moeten de borden zelf plaatsen. Hiervoor zoeken we nog vrijwilligers. Aanmelden kan bij de Ron Wijen
via ron@bbtw.nl. We willen de borden graag plaatsen voor de zomervakantie 2014.
Bewegwijzering provinciale weg
De ANWB heeft de borden ‘Bedrijventerrein PANNENWEG’ verwijderd. Hier zijn veel klachten op gekomen.
De KVO-B is daarover in overleg getreden met de gemeente. Deze heeft er uiteindelijk bij de Provincie Limburg op
aangedrongen de borden te herplaatsen. Bij de volgende grote onderhoudsbeurt van de provinciale weg worden er
nieuwe ANWB-borden geplaatst. Ditmaal met de aanduiding: ‘Bedrijventerrein PANNENWEG I’ en ‘Bedrijventerrein
PANNENWEG II’.
STRAATVERLICHTING KAPOT?
Regelmatig valt er straatverlichting uit op het bedrijventerrein. Dit komt de veiligheid van het park niet ten goede.
Signaleert u kapotte straatverlichting, meld dit bij de gemeente via j.broens@nederweert.nl. De gemeente zal
daarop actie ondernemen en de verlichting zo snel mogelijk herstellen. Vermeld bij uw melding de straat en het
nummer van de lantaarnpaal.
--------------CONTACTGEGEVENS:
Pannenweg I:

Ron Wijen, Bouwbedrijf Teng Wijen (info@bbtw.nl)
Susanne Everaerts, Saniceve (info@saniceve.nl)

Pannenweg II:

Marco van Schayk, Levico (info@levico.nl)

Gebbelsweg Ospel:

Jan Schroijen, Aluminiumbouw Michiels (info@alubouwmichiels.nl)

Hulsenweg:

Rob Kneepkens, Technique Plastique (info@t-plastique.com)

Politie: (wijkagent Nederweert)

joost.kasper@limburg-noord.politie.nl

Brandweer:

g.vossen@brandweerln.nl

Gemeente Nederweert :

b.thijssen@nederweert.nl

Ontwikkelingsbedrijf Pannenweg:

e.sprangers@nederweert.nl
---------------

COLOFON:
Tips en suggesties: mail de parkmanager Pannenweg II, M. van Schayk (info@levico.nl).
Tekstredactie: Sparkle Tekst & Communicatie
Design digitale nieuwsbrief: Bonsai Media

