
 

NIEUWSBRIEF november 2017 

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

Voor u ziet u de november 2017 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. 

KVO-B enquête reacties. 
In de laatstgehouden KVO-B enquête waren er een aantal opmerkingen van ondernemers over de 
verkeersveiligheid op de bedrijventerreinen. 
De werkgroep KVO-B heeft deze opmerkingen besproken, hierbij een overzicht: 

• De adressering op de Marne is lastig omdat er geen verschillende straatnamen zijn. 

Namens het KVO-B zijn er de afgelopen jaren een aantal maatregelen genomen om dit te 

verbeteren, waaronder de gelijksoortige reflecterende huisnummerbordjes voor alle 

bedrijven. 

• Er zijn opmerkingen gekomen over een aantal kruispunten op de Marne. De werkgroep 

gaat een verkeersdeskundige van de gemeente uitnodigen om deze situaties te bekijken en 

de mogelijkheden te bespreken verbeteringen aan te brengen. 

• Aangaande het kruispunt bij de Wymerts ligt er een plan voor herstructurering bij de 

provincie, hier zit echter niet veel schot in. De KVO-B werkgroep volgt de ontwikkelingen. 

• Bij opmerkingen over te hard rijden en geen voorrang verlenen gaat het vaak over 

medewerkers of bezoekers van de bedrijven. Dit is vooral eigen verantwoordelijkheid, het 

verzoek aan de ondernemers is om hun mensen hierover ook zelf aan te spreken. 

 

POLITIE:  



De bedrijfsterreinen van Bolsward staan bekend als veilig.  
Er wordt weinig ingebroken of vernield en van andere vormen van criminaliteit merken we ook 
weinig. Uiteraard wel zaak om dit zo te houden. 
Ik merk in mijn werk als wijkagent wel dat er soms tegenzin is om aangifte te doen van strafbare 
feiten die plaatsvinden.  
Ik begrijp dat wel maar wil toch nog even uitleggen wat het nut is van aangifte of melding doen. 
 
Eerst even een uitleg in het verschil tussen die twee begrippen. 
Aangifte doen is melding maken van een strafbaar feit en daarbij het verzoek tot het opsporen van 
de dader en tegen deze een strafvervolging in te stellen. 
Melding doen is het kenbaar maken van iets, niet persé een strafbaar feit, bij een instantie zoals 
de politie. 
Een aangifte doen is dus een formele stap in het strafproces en daardoor moet dat ook zorgvuldig 
gebeuren, altijd persoonlijk en ook worden ondertekend.  
Dit kan zomaar een half uur tot een uur tijd vergen. 
Een melding doen is een veel eenvoudiger stap.  
Dit kan in een mailbericht of telefoongesprek en is bedoeld om in elk geval de kennis van iets over 
te brengen.  
 
Van inbraken wordt vaak wel aangifte gedaan, alleen al omdat de verzekering dat van u vraagt.  
Maar wat doet u met zaken als vernieling, graffiti, verdachte personen of voertuigen, crossen door 
het bedrijventerrein,  
of een bezoek van iemand die uw wantrouwen wekt. Ik denk dat we hierin met elkaar nog wel 
winst kunnen halen.  
 
Uw melding is wel degelijk van belang. Regelmatig brengt ons dat toch op het spoor van meer 
misdrijven of daders.  
Politie en beveiliging nemen deze punten mee in de surveillance. Uiteraard heeft gericht toezicht 
meer effect dan zonder deze informatie surveilleren.  
Ik wil u daarom oproepen om in elk geval melding te doen van criminaliteit.  
U kunt dat doen bij de parkmanager Freerk Wagt, maar ook rechtstreeks naar mij, 
gerrit.schermer@politie.nl  
 

Uw wijkagent,   Gerrit Schermer. 

 

Vanuit de Werkgroep Collectieve Inkoop: 

 

mailto:gerrit.schermer@politie.nl


Afval:      We hebben voor 2018 een nieuw voorstel van Van Gansewinkel Renewi 

ontvangen. Dit voorstel is nauwkeurig beoordeeld door de 

medewerkers van Hochwald. Zij adviseerden positief. 

Van Gansewinkel laat de prijzen voor 2018 gelijk aan die van 2017. Enkele prijzen zijn naar 

beneden bijgesteld. 

De prijzen voor 2018 worden half december op de website gezet. 

 

 

BHV: Ook in 2018 blijven we in zee gaan met Bureau Vrieswijk voor wat betreft de BHV. 

Buro Vrieswijk heeft in principe het artikel in het contract betreffende een betaling van € 75,00 

voor niet tijdig afmelden laten vervallen. 

Echter in de praktijk is kortgeleden toch weer gebleken, dat er aanmeldingen voor een BHV 

cursus op het laatste moment dan wel op de cursusdag zelf worden 

geannuleerd. Dit kanen mag niet de bedoeling zijn.  In die gevallen heeft Vrieswijk toch een 

betaling van € 75,00 in rekening gebracht en dit na overleg 

met de VPB c.q. de parkmanager. Want zo gaan we niet met elkaar om. Vrieswijk heeft die kosten 

al gemaakt en dus zal er toch een vergoeding tegenover moeten staan. 

Telefonie:    VrieService heeft in het vervolg Yes Telecom.  

Yes Telecom heeft o.g.v. het met ons gesloten contract voordelige aanbiedingen te doen zowel 

voor vast als voor mobiel. 

Zeer aantrekkelijk, dus laat uw licht eens schijnen bij Yes Telecom. 

 

ICT: Wouter Jorritsma heeft laatst via de VPB een bericht de deur uit laten gaan betreffende 

RANSOMWARE. Weet u het nog? 

Ook voor overige ICT vragen kunt u terecht bij Freez.it.  

Dicht bij huis, direct contact en……….zij kunnen uw storingen direct localiseren!!! 

 



Kantoorartikelen:     We hebben met ingang van 1.11.2017 een nieuw 

contract kantoorartikelen gesloten met OFFACILITY.| 

De reden van een overstap naar een nieuwe leverancier was gelegen in het feit, dat een van onze 

belangrijkste en grote leden zich niet meer 

thuis voelde bij LYRECO. “Men voelde zich een oor aangenaaid”. 

Gesprekken met Lyreco hebben dit probleem niet opgelost, sterker nog we werden als VPB door 

Lyreco in de gesprekken en nadien via de mail ook wat 

onheus bejegend, wat een kant opgeduwd welke we niet wilden en wat ook niet in 

overeenstemming was met het contract met Lyreco. 

Wij willen u dan ook adviseren om net als reeds enkele van uw collega’s de overstap naar 

OFFACILITY te overwegen . 

De accountmanager van OFFACILITY, Cindy Konijn, neemt binnenkort de nodige contacten op.   

Controle Overheaddeuren:      We hebben sinds 1 mei 2017 een contract 

betreffende de controle van Overheaddeuren met Regts Professional. 

Het contract biedt een zeer voordelige mogelijk om eens een gesprek aan te gaan met de 

contactpersoon bij Regts Professional, de heer Richard Jorna. 

Ook hierover is laatst een Nieuwsflits de deur uit gegaan. 

Vanuit de Werkgroep Kwaliteit 
Schouw:De schouw gehouden begin oktober liet zien dat de bedrijventerreinen er goed en netjes 

bij lagen. Iedereen houdt zich aan de afspraken om 
ook het private terrein netjes te houden. Uitzonderingen daar gelaten natuurlijk. 
 

Bestuur: 
Het bestuur is de laatste tijd op zoek gegaan naar een uitbreiding van het bestuur. Dit mede gelet 
op de toekomst wanneer een tweetal leden uit het bestuur 
op basis van het rooster zullen aftreden. 
 
Voorts is onlangs ook besloten de Werkgroep Collectieve Inkoop op te laten gaan in het bestuur 
van de VPB. Het verzoek hiertoe kwam vanuit de werkgroep zelf. 
De leden Reekers en de Rouwe zullen in januari aanstaande een bestuursvergadering bijwonen 
en waarna dan knopen worden doorgehakt. 
 
Algemene Ledenvergadering: De ALV wordt gehouden op donderdag 6 maart 2018 om 16.00 uur 
bij Rentex Floron. 
Aan de orde komt dan o.a. camerabeveiliging op de bedrijventerreinen. Dit item heeft nog niet 
geleid tot een uitgedragen geheel. 
Het bestuur gaat hierbij zoals u ziet en bekend is “niet over een nacht ijs”. 

 
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. 
************************************************************************************************
* 
Colofon 

Uitgave van Vereniging Parkmanagement Bolsward 

E-mail algemeen: 

info@parkmanagementbolsward.nl 

Dagelijks bestuur VPB 

Ronald Velzen…………….Voorzitter VPB                         info@velzentextiel.nl 
Gjalt Visser  ……………….Secretaris VPB                        gjalt@visser-verhuizingen.nl 
Erik Seffinga  ……………..Penningmeester VPB              e.seffinga@hochwald.de 
Leo Eiling…………………..Lid Dagelijks Bestuur VPB      l.eiling@rentexfloron.nl  
Jacques van de Bosch  ….Aanspreekpunt Gemeente      J.vandenBosch@sudwestfryslan.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 Jan de Jong BORG.  
 
Verschijning 2x per jaar 
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