NIEUWSBRIEF november 2016
De VPB volop actief voor u en door u!!!
Voor u ziet u de mei 2016 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.

Uit de Werkgroep KVOB.
Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen.(KVOB)
Het KVOB traject loopt goed. Begin volgend jaar vindt er weer een her-certificering
plaats en krijgen we de “zoveelste” ster. We doen het zeer goed hier in Bolsward en
zijn daardoor een voorbeeld voor vele andere terreinen in de provincie.
De werkgroep schouwt alle terreinen in voor- en najaar, zowel overdag als ’s nachts.
Bevindingen daaruit worden met de desbetreffende ondernemers besproken.
Veelal zijn dat inbraak- en brandgevaarlijke zaken.
Naar aanleiding van de onlangs gehouden schouw op alle terreinen.
Bij sommige bedrijven komt het nog steeds voor dat er brandbaar materiaal
(bijvoorbeeld pallets) tegen het pand is opgeslagen. Naast het brandgevaar dat dit
voor uw pand oplevert, kunt u hierdoor bij een daadwerkelijke brand ook nog eens
grote problemen krijgen met uw verzekering. Alle redenen dus om ervoor te zorgen
dat u brandbaar materiaal indien mogelijk intern opslaat of anders in ieder geval een
aantal meters van uw pand af plaatst.

Brandweer-nieuws.
Aandacht voor brandgevaarlijke werkzaamheden.
Graag vraagt de brandweer uw aandacht voor het onkruidbestrijding op uw
bedrijfsterrein.
Zoals u waarschijnlijk weet, wordt het gebruik van chemische
onkruidbestrijdingsmiddelen sterk ontraden. Sommige middelen zijn zelfs verboden.
Daarom zijn vele gemeentes en tuinonderhoudsbedrijven op zoek naar alternatieven.
Eén van de nieuwe methodes is het (ver)branden van het onkruid. Bij het (ver)branden
van onkruid wordt gebruik gemaakt van open vuur, weliswaar goed ingepakt om een
hogere temperatuur te behalen en goed afgeschermd zodat de vlammen niet naar
buiten komen.
Door een combinatie van een aantal factoren:
a. het lage tempo dat moet worden aangehouden om het onkruid zo lang mogelijk
aan de hoge temperatuur bloot te stellen,
b. de warmte die er bij deze machines vrijkomt, zowel stralingswarmte als wel de
warme lucht,
c. is het mogelijk dat er brandschade ontstaat. Helemaal wanneer u met de
machine vlak langs het gebouw gaat. Het meeste onkruid groeit op die plaatsen
waar u zelf ook niet zo goed bij komt.
De brandschade kan soms zichtbaar zijn: brandvlekken, of zelf brandblaren op de
coating of verflagen van buitendeuren of aantasting van tijdelijke of permanente
belijningen die op de terreinen zijn aangebracht.
Maar u kunt ook denken aan de moeilijk zichtbare schades als het smelten van de
ventilatie roosters in de muren of de kunststoffen afdichtingen van de gevelbeplating.
Via bewuste en/of onbewuste openingen in de gevel(beplating) is er een kans dat er
een brand kan ontstaan in de spouwmuren van uw bedrijfsgebouw.
Als brandweer willen wij u adviseren om aandacht te hebben voor brandgevaarlijke
werkzaamheden:
- Zorg ervoor dat er handblusmiddelen aanwezig zijn en voor gebruik gereed.
- Controleer altijd of er geen schade is ontstaan en dat er bij eventuele schade
geen verdere gevolgen gaan ontstaan.
- Voer brandgevaarlijke werkzaamheden alleen uit als er (voldoende)personeel
aanwezig is.
- En stop minimaal één uur voordat het bedrijf sluit, of dat de werknemers
vertrekken.
Er zijn bedrijven die een protocol hebben ontwikkeld voor brandgevaarlijke
werkzaamheden. Informeer elkaar hierover en maak gebruik van elkaars expertise.
Nota bene.
De werkgroep ontbeert nog een ondernemer van het terrein de Marne.
Heeft u belangstelling en kunt u zich hiervoor vier keer per jaar een uurtje vrijmaken,
praat dan eens met de parkmanager, Freerk Wagt.

Vanuit de Werkgroep KVOB heeft er opnieuw een inventarisatie plaatsgevonden
inzake de aanwezigheid van een AED.
De medewerking naar aanleiding van een oproep via de mail is voortreffelijk te
noemen.
Waar/wie AED
Gebouw De Wymerts
UCC Koffie
Ventura
Berendsen
Rentex
Marne College (2x)
Maatschap Fysiotherapie
Hochwald
Jumbo Kooistra
V.d.Leur
Groene Weide
Metaal 2000
Jorritsma Bouw
Politieburo
Sporthuis AP v.d.Feer
GEA De Klokslag
Empatec
Wicks
Sandstra Transport
Stadhuis………………..(hangt buiten)
Bouwgroep Dijkstra Draisma
De Wijnberg
Bloemkamp Patyna……(hangt buiten)
Het vervolg hiervan is:
We proberen een plattegrond van Bolsward te maken met daarop aangegeven waar
zich een AED bevindt.
Wordt vervolgd dus.

Vanuit de Werkgroep Collectieve Inkoop:
Telefonie

Sinds ruim twee jaar heeft de VPB ook een collectief contract bop het gebied van
telefonie met VrieService.
Voorheen was dat Dekatel, doch de ervaringen met die partij waren niet geweldig.
VrieService heeft U in het voorjaar een brochure toegezonden met daarin alle
wetenswaardigheden over hun diensten.
De VPB wil aansluiting binnen het collectieve contract bij VrieService van harte bij u
aanbevelen.
U wilt toch in deze tijd ook kosten besparen??

Nog meer weten…………..bel uw Parkmanager, Freerk Wagt.
Kantoorartikelen

De contract-partij voor kantoorartikelen is Lyreco.
Voordelige prijzen/vandaag besteld-morgen thuis/een goed contact in de persoon van
Niels Nijveld zijn allemaal redenen om u eens te laten voorlichten.
Zie ook de nodige informatie zoals prijzen etc. op de website.
Een groot aantal bedrijven in Bolsward neemt ook deel aan dit collectief en heeft er
reeds vele voordelen uit behaald.

ENERGIE.

Zeer onlangs heeft u een Nieuwsflits ontvangen over mogelijke besparingen op uw
energie-kosten.
De VPB heeft hiervoor jaren geleden een collectief contract gesloten met ENERGOS
en gebleken is dat aansluiting daadwerkelijk besparingen oplevert.
Als voorbeelden in de Nieuwsflits werden genoemd, Velzen Textielreiniging, Lootsma
Transport en Jorritsma Bouw.
Laat uw energie-facturen eens vrijblijvend nakijken, het kost niets maar levert wel wat
op.
Nog vragen of de Nieuwsflits ENERGIE nogmaals ontvangen………bel uw
Parkmanager.

Freez.it Automatisering

Freez.it verzorgt voor enkele honderden bedrijven, organisaties en scholen in
(voornamelijk) Friesland de ICT dienstverlening.
Naast het leveren van apparatuur en software is Freez.It vooral ook sterk in het
dagelijkse ICT beheer van computernetwerken
Meer weten? Stuur even een mailtje naar (wouter@freez.it) en hij komt graag langs
om kennis te maken en te bekijken hoe jullie ICT beter kan.
Altijd geheel vrijblijvend.

BHV/Buro Vrieswijk.

Onze ervaringen met dit buro zijn zeer goed te noemen.
Een ervaring bij een van onze leden was een reden om het bestaande contract eens
tegen het licht te houden. In gezamenlijk overleg hebben we een nieuw contract
opgesteld met als uitgangspunt het “oude contract”.
Het nieuwe contract staat ter inzage op de website.

Vanuit de Werkgroep Kwaliteit
BORDEN
De borden met “Dit bedrijventerrein wordt beveiligd” krijgen een opknapbeurt.
De logo’s worden vervangen, zodat het geheel er voor de komende jaren weer fris
uitziet.
De borden met bedrijfsnamen bij de Watertoren zijn dit voorjaar vervangen door
nieuwe en van plaats verandert naar de overzijde van de weg.
Het bord bij de Ward wordt vervangen en waarbij de namen worden aangevuld met
een drietal nieuwe (leden) en er weer fris en fruitig zullen uitzien.

En verder nog:
De werkgroep Kwaliteit komt twee keer per jaar bijeen.
Nog steeds blijkt bij de schouwen vanuit de werkgroep Kwaliteit dat bij een aantal
ondernemers men het met de orde en netheid niet zo nauw neemt. Dit geeft vooral
voor het publiek en de klanten een rommelige indruk en nodigt soms niet uit voor een
bezoek.
Ondernemers, let op uw toko en denkt aan onze kwaliteitsschouw.
Het kost immers maar een half uurtje per dag om de rommel wat op te ruimen en de
boel wat netjes te houden. Maak er iemand binnen uw onderneming verantwoordelijk
voor, dat werkt het beste.
Wij willen graag met z’n allen het visitekaartje zijn!!!
Alvast BEDANKT.
Nog een idee, voorstel, vraag of wetenswaardigheidje ??
Heeft u als lid/ondernemer echter iets waarvan u denkt “Hee, dit zou ook wat zijn voor
andere ondernemers in Bolsward!!”, bespreek dit dan met de Parkmanager.

Nieuwe leden.
Bent u nog geen lid/deelnemer van de Vereniging Parkmanagement Bolsward dan zou
het fantastisch zijn dat ook u zich ging aanmelden.
De contributie van het lidmaatschap bedraagt € 100,00 ex. btw per jaar.
Wilt u zich aanmelden…………bel uw Parkmanager Freerk Wagt en hij komt bij u
langs.
*************************************************************************************************
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