NIEUWSBRIEF november 2018
De VPB volop actief voor u en door u!!!
Voor u ziet u de november 2018 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.
NB:Onze website ligt er reeds enige tijd uit. Dit i.v.m. een splitsing van de werkzaamheden
Vormgeving en ICT bij ZWF.
Het ICT deel maakt nu onderdeel uit van de Van Volta-groep in Joure.
Aangezien de VPB ook hun onderdeel “Website” door een Bolswarder bedrijf wenst te laten
uitvoeren is voor dit onderdeel nu Okkinga Communicatie gevraagd zich hierover te buigen.
Hieraan wordt inmiddels hard gewerkt en we hopen dat onze website binnenkort weer kan worden
bezocht.

Uit de Werkgroep KVOB.
De werkgroep KVOB houdt in de maand november weer een nachtschouw.
Ook de politie en de brandweer nemen aan deze schouw deel.
Blijken er bij deze nachtschouw zaken te worden geconstateerd, dan wordt dit in eerste aanleg
met de betrokken ondernemer opgenomen. Zaken die voor verbetering vatbaar zijn en die liggen
op het openbaar terrein dan zullen die aan de gemeente worden doorgespeeld.
De werkgroep zal middels een Nieuwsflits de bevindingen aan ondernemend Bolsward kenbaar
maken.

De “KVOB” Duim
De werkgroep heeft een jaarlijkse prijs in het leven geroepen voor het bedrijf met het netste
terrein, hetgeen blijkt tijdens de jaarlijkse twee schouwen(dag en nacht)

De KVOB-Duim 2018 gaat naar Ventura Systems op de Marne.

Parkmanager Freerk Wagt heeft dinsdag 6 november jl de KVOB-Duim uitgereikt aan Theo
Boorsma, teamleider logistiek van Ventura Systems. De heer Boorsma was zeer verhuld met de
Duim.

POLITIE:
Heeft u iets waarover u persoonlijk de wijkagent wilt spreken? Aarzel dan niet en vraag of de
wijkagent even bij u langs komt. Hij doet dat graag. Zijn mailadres gerrit.schermer@politie.nl
Met vriendelijke groet,

wijkagent Gerrit Schermer.

Sinds 2013 loopt het Collectieve Contract Beveiliging tussen de VPB en G4S.
Het merendeel van de hieraan verbonden kosten komen uit het Ondernemersfonds
SWF(voorheen Bolswarder Ondernemersfonds en BIZ-bedrijven-investerings-zone)
Dit behelst de beveiliging op het openbaar terrein en dus in beginsel niet de
particuliere terreinen.
Hiervoor(voor de particuliere terreinen) dient een afzonderlijk contract tussen het
bedrijf en G4S te woprden afgesloten. Wel met korting op basis van het collectief.
Hiervoor(voor de particuliere terreinen) heeft G4S een z.g. “Barcode” ontwikkeld.
Deze code scant de beveiliger als hij uw bedrijf ’s nachts bezoekty en krijgt u
hiervan een melding via de mail.
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!!!

Vanuit de Collectieve Inkoop:

De BHV cursussen lopen naar tevredenheid van de deelnemers en de daarbij aangesloten
bedrijven. Het contract loopt door tot 1.1.2019 en kan stilzwijgend worden verlengd.

Telefonie:
We hebben sinds 1 september 2018 op het gebied van telefonie een nieuw contract afgesloten en
wel met Welcom Bij Boorsma te Bolsward. Boorsma is eveneens dealer van Yes Telecom en
vanwege enkele wijzigingen bij Yes Telecom vonden wij het verstandiger om alles op het gebied
van Telefonie hier in Bolsward te houden.
Aangezien ook Welcom Bij Boorsma zaken doet met Yes Telecom was de overstap niet zo
moeilijk.
Alle contracten die nu nog vanuit Bolsward bij Yes Telecom lopen gaan na afloop van
dat(individuele) contract naadloos over naar Welcom Bij Boorsma. Dus er verandert feitelijk niets.

Boorsma is ook een goede partner omdat hij voor het bedrijfsleven in Bolsward direct
aanspreekbaar is, korte lijken en aanrijtijden heeft en dus gelijk op de stoep staat mocht er iets
aan de hand zijn. Dus “KLAAR TERWIJL U WACHT”.

Freez-It i.c. Wouter Jorritsma en zijn mensen op de Wymerts(pand voormalig Bouwbedrijf Bleeker)
doen het uitstekend en menig ondernemer in Bolsward(en ver daarbuiten) die van hun diensten
gebruik maken zijn zeer tevreden.
FreezIt houdt hier in Bolsward de deelnemende bedrijven op ICT-gebied nauwlettend in de gaten.
men kan op afstand zien als er wat aan de hand is.

Kantoorartikelen:
Cindy Konijn, de account-manager van Offacility is na een korte onderbreking i.v.m.
zwangerschap weer helemaal aanspreekbaar.
U kunt online alles bestellen dan wel rechtstreeks bij Offacility.
Heeft u vragen hierover bel dan uw Parkmanager, 06.22 39 76 56
NB: DE VPB doet GEEN zaken meer met Lyreco. Wij hebben het vertrouwen in Lyreco
opgezegd en dit hebben we met om meerdere gegronde redenen gedaan.
Wilt u hierover meer weten benader dan uw parkmanager.

Controle Overheaddeuren:
De contactpersoon voor Bolsward e.o. bij Regts is de heer Coen Aukema.
Onderstaand even een update.
Jaarlijks onderhoud bedrijfs deuren door Regts Deurtechiek
Waarom wilt u uw bedrijfs deuren jaarlijks laten keuren? Is het laten uitvoeren van (jaarlijks)
onderhoud aan uw bedrijfsdeuren wettelijk verplicht? Nee, het is niet wettelijk verplicht maar de
Arbodienst en verzekeraars schrijven vaak wel voor dat jaarlijks onderhoud aan uw garage- of
bedrijfsdeur plaats moet vinden.
In geval van schade of ongeval controleren zij de onderhoudsgeschiedenis.
Wel of geen structureel onderhoud, kan van invloed zijn op aansprakelijkheid of uitkering door de
verzekering.
Daarom is jaarlijks onderhoud verstandig en het onderhoud verkleint de kans op storingen,
verlengd de levensduur van de deuren en vergroot het gebruiksgemak.
Dankzij ons collectief contract controle overheaddeuren met Regts Deurtechniek komt u in
aanmerking voor een gunstig onderhouds- en service contract inclusief toegang tot de 24-7
storingsdienst.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Regts Deurtechniek: deurtechniek@regts.nl
of 0513-745735.

Afvalverwijdering.

Renewi is de naam van het nieuwe bedrijf dat ontstaan is in 2017 na de fusie van de Shanks
Group met Van Gansewinkel Groep BV. Het bedrijf is een toonaangevend waste-to-product bedrijf
dat goed gepositioneerd is om een aantal van de belangrijkste milieuproblemen op te lossen zoals
het verminderen van afval, het vermijden van vervuiling en het voorkomen van onnodig gebruik
van natuurlijke bronnen.
Boven alles is ons team betrokken en bevlogen over onze missie: Afval bestaat niet.
Afval ophalen geven we het een nieuw leven. Voor onze klanten verwerken we een breed scala
van afgedankte materialen in bruikbare producten en grondstoffen, zoals gerecycled papier,
metaal, plastic, glas, houtsnippers, compost, energie, brandstof en andere producten.
In dit proces beschermen we de wereld tegen vervuiling, behouden we de eindige bronnen en
stellen onze klanten in staat om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.
Leden van Parkmanagement sluiten met Renewi een individuele overeenkomst. Voor
informatie kunt u contact opnemen met
Barry Robben via 06 – 10 94 51 15 of per mail barry.robben@renewi.eu
Hoe eerder afval wordt gescheiden, hoe beter Renewi afval kan recyclen, hoe minder
afvalstoffenbelasting u betaalt. Wij zien het scheiden van afval en het recyclen van grondstoffen
als een belangrijke verantwoordelijkheid. Vanuit deze ambitie zijn wij onze klanten graag van
dienst. Afval scheiden start namelijk bij de bron. U kunt dit zelf doen door bijvoorbeeld het
volgende afval te scheiden:
Restafval, Papier, karton en folie
Puin, schroot en hout
Glas en GFT
Swill (gegaarde voedselresten) en frituurvet
Leden van parkmanagement sluiten met Renewi een individuele overeenkomst.
Eerst wordt de bestaande afvalstroom in kaart gebracht. Vervolgens wordt onderzocht hoe dit
efficiënter kan en dus hoe meer bespaard kan worden op de afvalkosten. Daarbij wordt ook naar
de interne logistiek en de daarbij behorende kosten gekeken. Maar ook of het afval veilig en
volgens wet- en regelgeving wordt opgeslagen. De kosten van de verwerking van bedrijfsafval met
behulp van rolcontainers worden vastgesteld op basis van een weging van de inhoud van de
containers. Het voertuig dat de containers leegt is uitgerust met moderne weegapparatuur. Door
de hoeveelheid afval inzichtelijk te maken kan gericht worden gewerkt aan verdere preventie en
scheiding van afval.
Meer weten: bel of mail naar uw Parkmanager, T 0622397656 of f.wagt@ziggo.nl
valverwijdering met Renewi(voorheen Van Gansewinkel)

Collectieve inkoop van brandpreventiemiddelen en onderhoud ten behoeve van de leden van de
Vereniging Parkmanagement Bolsward door KIVNoord i.s.m. de Vereniging Parkmanagement
Bolsward.

KIVNoord laat na inspectie op de locatie een werkbon achter waarop alle gekeurde items op staan
met daarop vermeld de leeftijden van de items.
Tevens wordt daarop ook aangeven wat eventueel vervangen of gerepareerd dient te worden.
KIVNoord maakt dit ook kenbaar als de bon wordt overhandigd aan de klant.
Bij grotere vervangingen/reparaties zal KIVNoord altijd een prijsoverzicht toezenden waar de klant
dan een akkoord op kan geven.
Hiermee maakt KIVBNoord alles inzichtelijk en duidelijk voor de klant en de klant weet wat kan
worden verwacht
De contactpersoon bij KIVNoord is de heer Frans Attema,tel. 0623151224
Wilt u dat uw Parkmanager ervoor zorgt dat KIVNoord bij u langs komt laat het dan weten.

Vanuit de Werkgroep Kwaliteit
Schouw:
De schouw gehouden afgelopen oktober2018 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.
Uitzonderingen welke zijn geconstateerd:

Bevindingen Schouw Kwaliteit d.d. 2 oktober 2018

Hek achter Rentex Floron., ook bij Dagschouw KVOB mei 2018

Opslag tegels bij Jillings op de Ward. Ook bij Dagschouw KVOB mei 2018

Opslag/Stalling ESB op de Ward

Ook stoep rond ESB onkruid.Ook bij Dagschouw KVOB mei 2018

Paal in toegangspad naar de Boer Woninginrichting. Ook bij Dagschouw KVOB mei 2018

Industriepark Heeres. Openbaar terrein

stoep rond Stoebo ook bij Dagschouw
KVOB mei 2018

Verder nog: Parkeerstrook opstelling vrachtwagens Hochwald herstraten.
Modderbult op de Marne t.o. Gea-De Klokslag(op de terp!)

werkzaamheden Roelofs sept/okt.2018

Tot slot nog dit.
Het bedrijf Fritom heeft enige tijd gelden hun nieuwe pand op de Marne feestelijk in gebruik
genomen.
Het pand is energie neutraal, hetgeen voor Bolsward een unicum betekent.
Het terrein naast het pand is ingezaaid met een wereld aan bloemen en mag genoemd worden als
een bijen-rijk terrein. Een plaatselijke imker is bereid gevonden om daar enkele bijen-kassen neer
te zetten.
Dus Fritom denkt ook na over de natuur. Hulde hiervoor.

Bestuur:
Het bestuur bestaat thans uit:
Datum

Bedrijfsnaam

Naam

01-03-2009
01-03-2014
11-05-2016
14-05-2009
01-01-2014
01-04-2018
01-04-2018
01-01-2011

Velzen Textiel
Hochwald
Visser Transport
Rentex Floron
Gemeente SWF
Bouwgroep D.D.
Install.bedr.Reekers
Ver.Parkm.B’ward

Functie

DatumAantreden Aftreden

R.Velzen
voorzitter
E.Seffinga
penningmeester
G.Visser
lid
L.Eiling
lid
J.v.d.Bosch lid
D.J.de Rouwe lid
R.Reekers
lid
F.Wagt
parkmanager

01-03-2019
01-03-2019
11-05-2020
14-05-2019
n.v.t.
01-04-2023
01-04-2023
01-01-2019(o.v.b.)

Bestuur bestaat uit ten minste 5 natuurlijke personen. Benoemt in de algemene Ledenvergadering voor een
periode van 5 jaar.

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 of f.wagt@ziggo.nl

Dagelijks bestuur VPB
Ronald Velzen…………….Voorzitter VPB
Gjalt Visser ……………….Secretaris VPB
Erik Seffinga ……………..Penningmeester VPB
Leo Eiling…………………..Lid Dagelijks Bestuur VPB
DirkJan de Rouwe………...Lid dagelijks bestuur VPB
Renee Reekers
Lid dagelijks bestuur VPB
Jacques van de Bosch ….Aanspreekpunt Gemeente
Freerk Wagt………………. Parkmanager

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

info@velzentextiel.nl
gjalt@visser-verhuizingen.nl
e.seffinga@hochwald.de
l.eiling@rentexfloron.nl
d.j.derouwe@dijkstraontwikkeling.nl
info@reekersbolsward.nl
J.vandenBosch@sudwestfryslan.nl
f.wagt@ziggo.nl
tel: 06 22 39 76 56

