NIEUWSBRIEF oktober 2014
De VPB volop actief voor u en door u!!!
Voor u ziet u de oktober 2014 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.

Huidige stand van zaken fietsbrug bij Welkoop en het
busstation.
Status momenteel is dat de plannen ter inzage liggen en dat hier zienswijzen op
ingediend kunnen worden c.q. zijn ingediend.
Er is bekend dat er inwoners zijn die moeite hebben met dit verhaal en dat er
waarschijnlijk nog een bezwaarprocedure achteraan zal komen en (indien nodig)
misschien ook een beroepsprocedure.
Een beroepsprocedure kan uiteindelijk bij de Hoge raad eindigen. Al met al een
situatie waarvan de einddatum op dit moment nog niet duidelijk is.

Uit de Werkgroep KVOB.
Brandkranen op de bedrijventerreinen.
Waar bevinden zich de brandkranen op de bedrijventerreinen.
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De Brandweer vraagt bovendien aandacht voor de z.g. BRANDKRAANPUTJES. Zijn
deze overgroeid met gras/onkruid dan wel kapot o.i.d. meld dit dan bij de Brandweer:
r.reiker@brandweerfryslan.nl

De hulpdiensten willen u attenderen op het volgende:
HartslagNu.nl
HartslagNu is het alarmeringssysteem voor het inschakelen van burgers bij
reanimaties. HartslagNu is ontwikkeld in opdracht van de stichting Hartslag voor
Nederland, een samenwerkingsverband van regionale ambulancediensten ter
bevordering en facilitering van burgerhulpverlening aan slachtoffers van een acute
circulatiestilstand. Onder het motto 'Van elkaar, met elkaar en voor elkaar' streeft de
stichting naar één platform voor heel Nederland, waarbij in elke ambulanceregio gelijk
wordt gehandeld.
Voor meer informatie ga naar de website: http://www.hartslagnu.nl/

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen.(KVOB)
Verder is de werkgroep druk doende met de hercertificering van het Keurmerk Veilig
Ondernemen Bedrijventerreinen. De “vierde ster” is eind november een feit.
Het bestuur van de VPB kan melden trots te zijn op de activiteiten rond dit Keurmerk.
Inmiddels is van alle kanten bewezen, dat en dit Keurmerk en ons collectieve contract
met G4S heeft aangetoond, dat Bolsward bekend staat het laagste percentage
inbraken en vandalisme op de bedrijventerreinen van Nederland te hebben.

2e serie Huisnummerpalen.
Enige tijd terug zijn er bij de ondernemers op de Ward, de Wymert en
Industriepark huisnummerpalen bezorgd.
Wij hopen, dat iedereen zijn/haar paal op de aangegeven plaats in de grond
heeft gezet, zodat het voor met name de hulpdiensten, politie, brandweer
en ambulance goed zichtbaar is.
Hier is het nl in eerste aanleg voor bedoeld.
Verder hebben ook de pakketdiensten aangegeven er veel baat bij te
hebben.

Vanuit de Werkgroep Collectieve Inkoop:
Telefonie

Kort geleden heeft VrieService U 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 sinds begin dit jaar Lyreco.
Voordelige prijzen/vandaag besteld-morgen thuis/een goed contact in de personen van
Ciny Konijn en Niels Nijveld zijn allemaal redenen om u eens te laten voorlichten.
Zie ook de nodige informatie zoals prijzen etc. op de website.

Collectief Contract Controle Brandblussers.
.

Steeds meer leden van de VPB laten de heer Attema van KIV Noord even langs
komen voor het maken van een (vrijblijvende) offerte.
Ook hier kunt u in vergelijking met andere soortgelijke aanbieders op verdienen.
Ajax etc is/zijn aanmerkelijk duurder!!
Nog meer weten………………………..bel uw Parkmanager, Freerk Wagt.

Beveiliging G4S en de VPB

Het bestuur kan u laten weten dat het overleg rond een nieuw contract met G4S tot
volle tevredenheid van beide partijen is afgerond en dat er nu een nieuw collectief
contract ligt dat binnenkort wordt ondertekend.
We zullen u laten weten wanneer dit via de website kan worden ingezien.
Een van de belangrijkste zaken in het contract is het feit, dat G4S surveilleert tussen
0.00 uur en 06.00 uur.
Er is dan ALTIJD controle en dus beveiliging aanwezig op de Bolswarder
bedrijventerreinen.

Hoe kunt u G4S bereiken:
Bij vragen en/of opmerkingen over de operationele uitvoering en administratie kunt u
onderstaand protocol in volgorde hanteren (dit is zowel van toepassing voor de
mobiele surveillance als voor de alarmcentrale):
1. Iede Nieuwhof 06-51152053;
iede.nieuwhof@nl.g4s.com
2. Groepsleiding mobiele surveillance 06-57940491 (24/7);
surveillance.friesland@nl.g4s.com
3. Piket mobiele surveillance 06-57939427 (24/7)
En natuurlijk is te allen tijde ook uw Parkmanager, Freerk Wagt, hierover
aanspreekbaar via f.wagt@ziggo.nl of tel.06 22 39 76 56.
Als u vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan niet om contact met G4S op te nemen.
Vermeld kan nog worden dat er vanuit de VPB zo’n 35 ondernemers deelnemen in het
collectief.
Aarzel niet, sluit u aan. Voor minder kosten krijgt u meer en een betere
beveiliging van uw bedrijfspand)en!!!

Freez.it Automatisering
Onderstaand nog even een herhaling van zetten betreffende Freez.It.
De VPB heeft dit voorjaar een collectief contract gesloten met Freez.It inzake
verschillende ICT diensten. Gaat u eens na hoe dit bij u is geregeld.
De heer Jorritsma van Freez.It wil graag en geheel vrijblijvend even bij u langs komen.
Ze zitten hier in Bolsward op de Wymerts in het pand van voorheen Bouwbedrijf
Bleeker.

Freez.it is de grootste ICT dienstverlener in de regio Bolsward en levert ICT diensten
aan bedrijven en onderwijs in noord-Nederland met de focus op Friesland. Er bestaan
uiteraard veel ICT dienstverleners in de provincie maar wij onderscheiden ons op de
volgende punten:
Betaalbaar. Door onze compacte en efficiente omvang kunnen we onze (uur)tarieven
scherp houden. Over het algemeen zijn wij 10 tot 30 euro per uur goedkoper dan
vergelijkbare concurrenten.

 Flexibel. In tegenstelling tot nagenoeg alle andere concurrenten zijn de meeste van
onze abonnementen maandelijks opzegbaar. Men zit dus nooit aan ons vast. Dit
durven wij aan doordat we geloven in de kwaliteit van onze diensten.
 Transparant. Geen schimmige facturen of overeenkomsten. Alle ICT zaken zijn
online via onze unieke 'Mijn Freez.it' portal in te zien. Elke Freez.it klant krijgt gratis
deze geavanceerde tool tot hun beschikking. Deze is volledig in eigen huis ontwikkeld
en dus volstrekt uniek.
 Kwalitatief. Uiteraard dient de kwaliteit van de geleverde diensten en
werkzaamheden buiten kijf te staan. Dit bereiken we door getrainde, gemotiveerde en
gecertificeerde medewerkers. Dat de kwaliteit goed is wordt bewezen door het zeer
minimale klantverloop van de afgelopen 7 jaar.
Let op: Uw VPB korting kan het volgende zijn:
Dienst
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VoIP account (1 - 5)

€ 6,00

€ 5,50

€ 0,50

8,33

VoIP account (6 - 20)

€ 5,00

€ 4,50

€ 0,50

10,00

VoIP account (21 - 50)

€ 4,00

€ 3,50

€ 0,50

12,50

5 GB

€ 20,00

€ 16,00
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20,00

20 GB
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€ 24,00
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100 mailboxen

€ 50,00
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€ 10,00
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20,00

Medium

€ 20,00

€ 16,00

€ 4,00

20,00

Pro

€ 40,00

€ 32,00

€ 8,00
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Kantooruren
Kantooruren + av +
wkend

€ 60,00

€ 54,00

€ 6,00

10,00

€ 90,00

€ 81,00

€ 9,00

10,00

Freez.it Storingscontract Werkstation

€ 20,00

€ 18,00

€ 2,00

10,00

Freez.it Beveiliging

€ 15,00

€ 12,00

€ 3,00

20,00

€ 22,50

€ 15,00

€ 7,50

33,33

Freez.it VoIP

Freez.it Backup

Freez.it Antispam

Freez.it Web + Mail + Domein

Freez.it Storingscontract Server

Freez.it Domeinnaamregistratie

.nl

Normale
prijs

Werkzaamheden

VPB
prijs

eenmalig
ICT scan
Internetverb. via Freez.it (ADSL / VDSL /
Ziggo Zk)

Aansluitkosten

€ 150,00

€ 0,00

€ 120,00

€ 0,00

Afvalverwerking van Gansewinkel.

Vier keer per jaar wordt er met de heer Simon Marrink van van
Gansewinkel gesproken over de stand van zaken van dat moment.
Ook binnen dit collectief contract worden goede resultaten geboekt.
Aan de “gratis actie” archiefvernietiging van voor de zomervakantie heeft
geen enkele ondernemer meegedaan.
Blijkbaar viel er niets te vernietigen.
BHV/Buro Vrieswijk.
Bij iedereen is zo langzamerhand wel bekend, dat de BHV cursussen(plus
herhaling) op locatie worden verzorgd.
Piet Vrieswijk is een bekend gezicht als het hierom gaat.
Dus schakelt u nog een ander buro in voor de BHV cursussen, krapt u dan
eens achter de oren!!

Vanuit de Werkgroep Kwaliteit
De werkgroep Kwaliteit komt twee keer per jaar bijeen.
De werkgroep bestaat uit de heren:
Freerk Wagt, Parkmanager VPB, voorzitter
Hendrik Buwalda, gemeente SWF
Sjoerd Postma, gemeente SWF
Erik Eenkhoorn, Roelofs Projectontwikkeling
Georg v.d.Weide, VPB, belast met de schouw
Kitty Hooft, Hochwald, notulering
De werkgroep houdt voorafgaande aan de vergadering een schouw.
Dat is ook weer op 23 september jl gebeurd. Een aantal situaties zijn in de werkgroep
besproken.
Daar waar de gemeente actie moet ondernemen gebeurt dat ook en er wordt
uitdrukkelijk gehandhaafd.(soms op straffe van een dwangsom!!)
Bij een aantal ondernemers is gebleken, dat 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 even een half
uurtje voor vrij.

Wij willen graag met z’n allen het visitekaartje zijn!!!!!!!!!!!!!!!!
Alvast BEDANKT.

Waar is de VPB momenteel verder mee bezig:
De werkgroep Coll.Inkoop is in gesprek met enkele leveranciers van printers etc.
O.a. Canon en Dantuma.
Van het verdere verloop wordt u op de hoogte gehouden.
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.
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
contributie lidmaatschap: € 100,00 ex. Btw per jaar.
Wij wensen graag informatie te ontvangen over de volgende projecten telefonie / BHV
/ VCA / Controle Brandblussers / Collectieve Beveiliging / Afval /Energie /
Kantoorartikelen
(* 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
Minco Schat……………….Secretaris VPB
Erik Seffinga ……………..Penningmeester VPB
Leo Eiling…………………..Lid Dagelijks Bestuur VPB
Hendrik Buwalda………….Aanspreekpunt Gemeente
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.
Verschijning 2x per jaar

info@velzentextiel.nl
m.schat@afaber.nl
e.seffinga@hochwald.de
l.eiling@rentexfloron.nl
h.buwalda@gemeenteswf.nl

