NIEUWSBRIEF oktober 2015
De VPB volop actief voor u en door u!!!
Voor u ziet u de oktober 2015 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. In het voorjaar van 2015 hebben we de goedkeuring van
het KIWA ontvangen.
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.
Voorkomen van brandgevaarlijke situaties
Ieder jaar voert de werkgroep KVO-B een dagschouw en een nachtschouw uit op alle
bedrijventerreinen van Bolsward. Er wordt dan samen met politie, brandweer en
gemeente gekeken naar opvallende zaken aangaande ‘schoon, heel en veilig’ zowel in
het openbare gebied, als bij de bedrijven zelf.
Ook bij de laatste schouw viel het weer op dat er bij sommige bedrijven
brandgevaarlijke situaties zijn, die u als ondernemer zelf gemakkelijk kunt voorkomen.
Wellicht bent u zich hiervan zelf niet direct bewust, maar het opslaan van brandbaar
materiaal naast uw pand kan vervelende consequenties hebben. We hebben

geconstateerd dat er bij sommige bedrijven nog palletmateriaal e.d. tegen de panden
zijn opgeslagen.
Afval buiten tegen de gevel kan een serieus probleem worden. Door brandstichting
kan er gemakkelijk brandoverslag plaats vinden. Plaats daarom afvalcontainers,
afvalzakken, pallets etc. niet tegen gebouwen, of onder luifels. Houdt deze buiten
bereik van derden (vandalisme) en sluit containers goed af. Laat in de avond en
nachtsituatie geen afval achter, maar zet dit binnen. Ook regelmatig afvoeren draagt
bij aan een brandveilige situatie. Maak iemand intern verantwoordelijk voor de
dagelijkse inzameling en verwijdering van afval.

Komt u iets bekend voor op de foto’s dan………..wie de schoen past……

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.

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/

Vanuit de Werkgroep KVOB vindt er momenteel een inventarisatie plaats inzake de
aanwezigheid van een AED.
De werkgroep i.s.m. het bestuur van de VPB wil graag weten wie een AED heeft en of
er in voorkomende nood-gevallen ook door derden gebruik van kan worden gemaakt.

De bedoeling is om op termijn op de plattegrond van Bolsward aan te geven waar u
een AED kunt vinden.
De medewerking naar aanleiding van een oproep via de mail is voortreffelijk te
noemen.

Anoniem Melden
Bellen met M.
0800 7000
Start het
Online formulier
Bellen met 0800-7000
Hoe verloopt een gesprek met M.?
Hoe beschermt M. mijn anonimiteit?
Ik heb gebeld. Waarom neemt M. mijn melding niet op?
Online melden bij M.

http://www.meldmisdaadanoniem.nl/

Hoe werkt online melden bij M.?
Wordt mijn melding altijd doorgegeven?
Hoe beschermt M. mijn anonimiteit?
Welke maatregelen moet ik als melder zelf nemen?
Slachtoffer van een zedenmisdrijf? Bel 0800-7000!

Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijke organisatie. De anonimiteit en veiligheid van de melders is voor M.
van hoofdbelang. Alleen als de anonimiteit gewaarborgd kan worden stuurt M. de anonieme melding door naar de
partners, zoals de politie en andere opsporingsdiensten. De anonimiteit van de melder is voor M. belangrijker dan
het oplossen van een zaak.
Bij M. werkt een team van goed opgeleide medewerkers. Ze zijn getraind om jouw anonimiteit te beschermen. De
details van je melding worden met zorg doorgenomen. Geef je per ongeluk toch prijs wie je bent? Dan wordt dat
niet genoteerd. Informatie die naar jou te herleiden is komt nooit in de melding te staan. De anonimiteit van de
melder wordt verder beschermd door technische maatregelen en jurisprudentie. Alleen volledig anonieme

meldingen worden doorgestuurd naar onze partners. Zo komen er geen gegevens van jou in het dossier van de
verdachte terecht. Je hoeft dus ook niet te getuigen in een rechtzaal.

Ben je de enige getuige?
Voor M. ben je altijd anoniem. Maar ben je ook anoniem voor de persoon waarover je meldt? Gaat de dader niet
aan jou denken als hij of zij wordt opgepakt? Die vraag wordt altijd gesteld. Als je de enige getuige bent, maakt M.
geen melding.

Anonimiteit bij telefonisch melden





Je telefoonnummer is niet te zien
M. neemt geen telefoongesprekken op
M. noteert geen naam, adres en andere persoonlijke gegevens
M. is onafhankelijk en geen politie

Tips voor telefonisch melden




Zorg dat je in een ruimte bent waar niemand je kan horen
Verwijder het nummer van M. uit de lijst met gekozen nummers
Praat met niemand over het feit dat je bij M. hebt gemeld

Anonimiteit bij online melden





Je meldformulier wordt versleuteld naar M. verstuurd
Alle naar de melder herleidbare gegevens worden verwijderd uit de melding
Het ingevulde meldformulier wordt vernietigd en er wordt geen informatie bewaard
Zorg zelf voor een goede privacybescherming op je eigen pc, tablet of smartphone

Tips voor online melden




Zorg dat je in een ruimte bent waar niemand je kan storen of kan meelezen
Praat met niemand over het feit dat je bij M. hebt gemeld
Verwijder na afloop je browsergeschiedenis

M. is geen politie
M. is onafhankelijk en geen onderdeel van de politie. Het is daarom niet mogelijk om bij M. aangifte te doen. Hoef je
niet anoniem te blijven? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Heb je direct hulp nodig van de politie,
ambulance of brandweer, bel dan 1-1-2.

Vanuit de Werkgroep Collectieve Inkoop:
Telefonie

Sinds 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 sinds begin dit jaar 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.

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

De beveiliger(s) van G4S is/zijn gedurende alle nachten van 0.00 uur tot 06.00 uur in
Bolsward aanwezig en waardoor de aanrijtijden enorm kort zijn.
Neemt u nog niet deel aan het collectief dan wordt uw bedrijf niet extra in de gaten
gehouden.
Deelnemen aan het collectief kost slechts een gering bedrag en u krijgt er
veel(beveiliging) voor terug!!
Vier keer per jaar vindt er een evaluatie plaats en waarbij dan aanwezig de VPB, G4S
en de politie onder voorzitterschap van Jan de Jong van het buro BORG.
Hier wordt dan besproken al hetgeen de beveiliging van alle bedrijventerreinen
aangaat.
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 40 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

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.

Afvalverwerking van Gansewinkel.
Deze maand kunt u nog deelnemen aan de Gratis Archief-vernietiging.
Meer weten? Kijk eens op de website!!

BHV/Buro Vrieswijk.
Onze ervaringen met dit buro zijn zeer goed te noemen. Alle cursussen vinden plaats
op locatie in Bolsward.
Meer weten? Benader Menno Breeuwsma eens bij Van de Leur. Hij kan u er alles
van vertellen.

Vanuit de Werkgroep Kwaliteit
De Marne in het landschap
In het project De Marne in het landschap wordt samengewerkt door De Vereniging
Parkmanagement Bolsward, Provincie Fryslân, Roelofs Gebiedsontwikkeling, de
miljeuwurkgroep Boalsert, het platform Bolsward i.o., omwonenden en de gemeente
Súdwest-Fryslan.
In juli en augustus 2014 zijn er bijeenkomsten geweest, bedoeld om te kijken wat er
wenselijk en mogelijk zou zijn.
Op 5 juni 2015 is er symbolisch, als start van het project, een eerste boom geplant bij
Ventura Systems door gedeputeerde Klaas Kielstra, wethouder Maarten Offinga en de
voorzitter van de Vereniging Parkmanagement Bolsward, Ronald Velzen.

Er wordt nu door gemeente en Roelofs Gebiedsontwikkeling gewerkt aan een
groenplan voor de invulling van de randen van het bedrijventerrein.
In het 3e kwartaal 2015 hebben gesprekken plaatsgevonden met het merendeel van
de ondernemers die een bedrijf hebben aan de noord- en zuidoostelijke randen en de
zijranden. In de gesprekken met de ondernemers die hun bedrijven aan de kant van
de A7 hebben, is onder andere aan de orde gekomen dat men de bestaande
zichtlocatie zoveel mogelijk wil handhaven.
Er wordt per bedrijf een groenplan gemaakt, waarover wij u in oktober 2015 zullen
informeren. Hierna zullen de Miljeu Wurkgroep, Het platform Bolsward i.o. en de
omwonenden worden geïnformeerd. De beplanting zal in het voorjaar van 2016
worden aangebracht.
Er hebben zich ook bedrijven aangemeld voor De Marne in het landschap die niet aan
de rand liggen.
Ook met deze bedrijven zijn gesprekken gevoerd. De invulling met groen rond deze
bedrijven komt in een volgend stadium aan de orde.
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 even een half
uurtje voor vrij.
Wij willen graag met z’n allen het visitekaartje zijn!!!
Alvast BEDANKT.

KOM BUURTEN
OP 29 OKTOBER BIJ EMPATEC
Komt u bij ons buurten?
Even bij elkaar langs voor een kopje koffie of een praatje over de heg is onder buren
heel gebruikelijk. Wat privé kan, kan zakelijk ook, dachten wij bij Empatec. Daarom

nodigen wij u uit om eens te komen buurten en elkaar een beetje beter te leren
kennen. Het praatje over de heg kunt u in ons geval ook letterlijk nemen, want we
vertellen u graag wat wij voor uw heg (en ander terreinonderhoud) kunnen betekenen.
Programma donderdag 29 oktober
• 11.00 - 11.15 Welkom en ontvangst met koffie
• 11.15 - 12.00 Rondleiding op onze locatie
• 12.00 - 12.30 Lunch en presentaties ‘Wie zijn wij’ en ‘Wat kan de participatiewet
voor u betekenen?’
• 12.30 - ca. 13.00 Demonstraties van verschillende machines van de groen- en civiele
diensten, waaronder een nieuwe techniek van onkruidbestrijding

Waar is de VPB momenteel verder mee bezig:

De werkgroep Collectieve Inkoop werkt momenteel samen met de
firma Datuma om de kijken of er voldoende potentieel in Bolsward aanwezig voor
printers en toebehoren om uiteindelijk te komen tot een collectief contract.
De heer Marcel Koops van Datuma benadert de leden van de VPB voor een
vrijblijvend praatje over printers etc.
Blijkt er voldoende belangstelling aanwezig dan zal eind dit jaar er een contract
worden ondertekend.
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.
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

