
 

    NIEUWSBRIEF APRIL 2013 
 

De VPB volop actief voor u en door u!!! 

Voor u ziet u de april 2013 uitgave van de nieuwsbrief van de Vereniging 

Parkmanagement Bolsward. Via deze nieuwsbrief krijgt u de laatste informatie 

van de activiteiten van onze Vereniging.  

 

Website VPB  

Op de website van de VPB vindt u regelmatig het laatste nieuws. 

Verder kunt u kijken wie er allemaal lid zijn van de VPB, vindt u er de contracten welke 

met de diverse partijen zijn afgesloten. 

Kortom, een reden om regelmatig even te sneupen op de site van de VPB. 

 

Nieuws vanuit de BVB 

 

 

 
Donderdagavond 16 mei a.s. organiseert de BVB een Workshop Social Media voor de 
leden van BP en BVB!  De opkomst van Social Media creëert veel nieuwe kansen, maar 
hoe kunt u die het beste benutten en welke strategie past het best bij uw organisatie? 
Vragen waar veel ondernemers mee rondlopen en waar we deze avond aandacht aan 
zullen besteden. 

De workshop Social Media wordt gehouden bij Max Mannenmode, waar u vanaf 18.00 uur 
van harte welkom bent.  Natuurlijk wordt er gezorgd voor een hapje en een drankje.  

Meer informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk, maar natuurlijk kunt u zich alvast 
aanmelden via bvb@okkinga.nl! 

 Bestuur  Bedrijven Vereniging Bolsward 

         We zijn deze avond te gast bij Max mannenmode, Rijkstraat 6! Was u nog niet in de 
gelegenheid een kijkje te nemen in de vernieuwde winkel van Ingrid en Henkjan, dan is dit uw kans! 

 

mailto:bvb@okkinga.nl


 

En verder vanuit de VPB.  

Algemene Ledenvergadering. 

Op 5 februuari jl werd de ALV 2013 gehouden. Het bestuur kon zich verheugen in een 
goede opkomst. Temeer daar op dat moment ook het convenant KVOB werd 
ondertekend. 

Verder werd het certificaat KVOB uitgereikt. Weer een mijlpaal in ONZE gezamenlijke 
aanpak van de beveiliging van ALLE bedrijventerreinen in Bolsward. 
Eens temeer is weer gebleken, dat het aantal inbraken en vernielingen opnieuw is 
gedaald in Bolsward en dit in tegenstelling tot het landelijk gemiddelde. 

Zo ziet u maar……………met nog meer deelnemers een nog grotere VEILIGHEID. 

Vanuit de Werkgroep Collectieve Inkoop: 

Telefonie      

 

Enige tijd geleden heeft de VPB voor TELEFONIE een contract gesloten met een 

nieuwe partij. De reden hiervoor was gelegen  in het feit, dat verschillende 

ondernemers niet meer tevreden waren over de handel en wandel van Dekatel. 

Slechte communicatie en “lange lijnen”. 

De nieuwe contract-partij is VrieService. 

De gesprekken die een commissie vanuit de werkgroep Collectieve Inkoop heeft 

gevoerd waren zeer bevredigend. Een belangrijke overweging was ook gelegen in  het 

feit, dat Rentex Floron hele goede ervaringen had en heeft met deze partij,VrieService. 

Meer weten…………..bel uw Parkmanager, Freerk Wagt. 

 

Kantoorartikelen 

 



Ook de contract-partij voor kantoorartikelen is sinds begin dit jaar een andere. De VPB 
heeft afscheid genomen van Stapples. Ook hier lagen de redenen van “lange lijnen” en 
slechte communicatie aan ten grondslag. 

De VPB heeft voor kantoorartikelen een nieuw contract gesloten met LYRECO. Voor 
vele ondernemers in Bolsward reeds een begrip. 

Voordelige prijzen/vandaag besteld-morgen thuis/een goed contact in de persoon van 
Ciny Konijn, allemaal redenen om u eens te laten voorlichten. 

Beveiliging Schaaf en de VPB 

 

De Collectieve Beveiliging Bolsward verloopt voorspoedig. Schaaf Beveiliging is de 
collectieve beveiliger van Bolsward. 

De surveillanten van Schaaf Beveiliging rijden elke avond/nacht over de 
industrieterreinen van Bolsward. Dit doen zij zo’n 5 uur per avond / nacht.  
De surveillancetijd neemt gestaag toe, gelet op het feit, dat het deelnemersaantal 
groeiende is. 

Voordelen om mee te doen aan het collectief zijn: 

1. Elke avond/nacht de aanwezigheid van een surveillant van Schaaf Beveiliging; 
2. Dagelijks worden de terreinen en bedrijven gecontroleerd; 
3. Des te meer deelname des te langer Schaaf Beveiliging kan surveilleren in 

Bolsward; 
4. Aanrijdtijden worden korter naarmate er meer deelname is; 
5. De kosten verschillen per bedrijf (er wordt gekeken naar grote, aantal 

medewerkers, attractiviteit etc.) en is vanaf € 250 per jaar; 
6. Zeer scherpe prijzen op aanvullende diensten van Schaaf Beveiliging. 

 
Momenteel is het zo, dat 18 deelnemers aan de VPB ook deelnemen in het collectief. 
Daarnaast zijn er ook een aantal die nog een individueel contract hebben. 
Nagegaan wordt om deze ondernemingen binnen het collectief onder te brengen. 
Het levert n.l. een financieel voordeel op voor deze deelnemers. 
 
Binnenkort neemt de Parkmanager met deze deelnemers contact op. 
 

 
En een belangrijk item om deel te nemen in en aan het  
 
collectief is………………………………..ZIE HIERONDER… 
 
 
 
 
 

http://www.schaafbeveiliging.nl/


 
 
KVOB en uw verzekeringspremie 

                                                                                                         
 
VERZEKERINGSAANBOD BEDRIJVENTERREINEN IN BOLSWARD 

Voor de ondernemers op de bedrijventerreinen De Marne, De Wymerts, De Klokslag, 
De Ward en Industriepark in Bolsward, die lid zijn van de Vereniging 
Parkmanagement Bolsward én deelnemen aan de collectieve beveiliging van Schaaf 
Beveiliging BV, biedt Interpolis de volgende voordelen: 

• 10% korting op de jaarpremie voor de verzekeringen van gebouwen, inventaris, 
voorraad en bedrijfsstagnatie op de Interpolis Bedrijven Compact Polis; 

• Gratis technische inspectie door Interpolis met oplevering van een beveiligingsplan, 
afgestemd op de aard van het bedrijf. 

Deze korting wordt verleend op grond van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor 
Bedrijventerreinen (KVO-B).  

Deze korting zal in de toekomst verhoogd worden naar 15%, zodra het betreffende 
bedrijventerrein voorzien is van zgn. “intelligent” cameratoezicht.  

Andere verzekeraars 

U kunt op grond van het KVO-B ook korting krijgen op uw verzekeringspremies bij 
andere verzekeraars, te weten bij Nationale Nederlanden, Aegon, Avero Achmea en 
Delta Lloyd en degenen die via HJG Bolsward verzekerd zijn. 

Meer weten………………………..bel uw Parkmanager, Freerk Wagt. 

 

Vanuit de Werkgroep Kwaliteit: 
 
Verlichtingsplan. 
 
De gemeente SWF is bezig met de uitvoering van het VERLICHTINGSPLAN De 
Marne. 
Dit plan voorziet is het plaatsen van extra verlichtingsmasten op met name de 
uitbreiding Marne. Ook op andere plaatsen worden masten geplaatst dan wel 
verplaatst. 
 

 
 
 



Kwaliteitsschouw/netheid etc. 
 
ORDE en NETHEID staat hoog in het vaandel van de Parkmanagementorganisatie. 
Voortdurend wordt gekeken naar zaken/spullen op het openbaar terrein en die aldaar 
niet horen. 
U kunt hierop worden aangesproken door uw Parkmanager en in het uiterste geval 
door de gemeente en die kan dit zonodig vergezeld laten gaan van een z.g. 
“dwangsom”. 
 
Dus……..laten we het met z’n allen een beetje netjes houden. 
Alvast BEDANKT. 
 
 

Hochwald Bolsward. 
 
Bolsward, 12 april 2013. 

Op die dag reikten accountmanagers Sietze Jacobi en Simon Marrink namens Van 
Gansewinkel een certificaat uit aan Hochwald. Dit certificaat betrof de levering van 
zogenaamde Garanties van Oorsprong.  

Het is al het tweede jaar dat Hochwald in het kader van haar duurzaamheidsbeleid 
gebruik maakt van de mogelijkheid om door middel van Garanties van Oorsprong haar 
energieverbruik voor een deel te vergroenen.  

Maar wat zijn nu eigenlijk Garanties van Oorsprong? De oorsprong van deze 
certificaten ligt bij de verbranding van afval. Van Gansewinkel heeft de beschikking 
over twee moderne afvalverbrandingsovens, een in Rozenburg en een in Duiven. Door 
de verbranding van huisvuil en bedrijfsafval ontstaat warmte. Met deze warmte wordt 
energie opgewekt.  

Door het hoogwaardige karakter van de ovens mag Van Gansewinkel 26% van de 
door haar opwekte energie aanmerken als groen. Door onafhankelijke instanties 
worden voor dit deel van de opwekte energie zogenaamde Garanties van Oorsprong, 
vroeger groencertificaten genoemd, aan Van Gansewinkel uitgereikt. 

In het verleden werden deze verkocht aan leveranciers van elektriciteit die met behulp 
van deze certificaten de geleverde grijze energie vergroenden. Tegenwoordig stelt Van 
Gansewinkel haar eigen klanten in de gelegenheid deze Garanties van Oorsprong te 
verwerven om het eigen energieverbruik te vergroenen. 

Hierbij ligt dan direct de relatie tussen de afvoer van brandbaar bedrijfsafval via Van 
Gansewinkel en de teruglevering van de Garanties van Oorsprong. Deze aanpak past 
in het streven van Hochwald om haar energieverbruik de komende jaren steeds verder 
te vergroenen. 

 
 
 



 
 
 
 

Waar is de VPB momenteel verder mee bezig: 
 
Binnen het bestuur van de VPB wordt momenteel nagedacht en besprekingen gevoerd 
over de aanschaf van ZONNEPANELEN. 
Zodra hierover meer bekend is zal elke ondernemer hierover worden geinformeerd. 
 
Nieuwe leden. 

Bent u nog geen lid/deelnemer van de Vereniging Parkmanagement Bolsward dan zou 
het fantastisch zijn dat ook u zich ging aanmelden. 

U kunt hiervoor onderstaand formulier gebruiken. 
 
************************************************************************************************** 
Bon 
Bedrijfsnaam: ..........................................................................................................  
Adres: .....................................................................................................................  
Postcode / Plaats: ...................................................................................................  
Telefoon: .................................................................................................................  
Email: ......................................................................................................................  
Contactpersoon: .....................................................................................................  
Functie: ...................................................................................................................  
Telefoon: .................................................................................................................  
Email: ......................................................................................................................  
  
Wij melden ons hierbij aan als nieuw lid van de Vereniging Parkmanagement Bolsward  
(kosten lidmaatschap: € 100 ex. Btw) 
   
Wij wensen graag informatie te ontvangen over de volgende projecten telefonie / BHV 
/ VCA / Controle Brandblussers / Collectieve Beveiliging / Afval /Energie / 
Kantoorartikelen / Leden voor Leden* 
(* doorstrepen wat niet van toepassing is) 
  



Deze bon in envelop versturen naar VPB, De Marne 108a, 8701 MC Bolsward 

of mailen naar f.wagt@ziggo.nl 

Colofon 

Uitgave van Vereniging Parkmanagement Bolsward 

E-mail algemeen: 

info@parkmanagementbolsward.nl 

 

Dagelijks bestuur VPB 

Ronald Velzen…………….Voorzitter VPB                         info@velzentextiel.nl 
Minco Schat……………….Secretaris VPB                        m.schat@afaber.nl 
Freek Ebbinge……………..Penningmeester VPB             f.ebbinge@jorritsmabouw.nl 
Leo Eiling…………………..Lid Dagelijks Bestuur VPB      l.eiling@rentexfloron.nl  
Hendrik Buwalda………….Aanspreekpunt Gemeente      h.buwalda@gemeenteswf.nl 
Freerk Wagt………………. Parkmanager 
f.wagt@ziggo.nl // tel: 06 22 39 76 56 
 
Post/ bezoekadres: 
Vereniging Parkmanagement Bolsward 
p/a Velzen Textiel BV 
De Marne 108a, 8701 MC Bolsward 
 
De VPB wordt ondersteund door Stuurmannen BV. telefoon 0513-654864/06-
46218387 
 
Verschijning 2x per jaar 
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