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Parkmanager Ron Verhage 
Parkmanagement CapelleXL 
24 uur bereikbaar via 

E ron@parktrust.nl 
T 06 57 54 98 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarvoor kunt u de Parkmanager inschakelen?  

 Melden van schade in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld 

kapotte straatverlichting, kapot gereden trottoirs, 

zwerfafval, groenonderhoud, graffiti, etc. 

 Vragen over parkeerbeleid, parkeeroverlast, veiligheid 

en criminaliteitsbestrijding, milieubeleid, subsidies. 

 Melden van wensen en initiatieven, bijzondere eigen 

bedrijfsactiviteiten. 

 Vragen of opmerkingen i.v.m. het glasvezelnetwerk. 

 Vragen of opmerkingen i.v.m. camerabeveiliging enz. 

Bent u nieuw op het bedrijventerrein Harnasch Polder? 
Ook dan informeert Ron Verhage u graag over de benefits van het 
bedrijventerrein Harnasch Polder. 

 

 Terugkoppeling vragen ALV 26 mei/9 juni 2016: 

Op 26 mei 2016 met vervolg op 9 juni 2016 is de Algemene Ledenvergadering gehouden, deze werd 
goed bezocht en er zijn een aantal vragen door de aanwezige leden gesteld die we hieronder zullen 
beantwoorden.  
- Is het mogelijk om op de Gantel aan de zijkant van het pand van Werkse een oversteekplaats te 
maken? Deze vraag is nog in behandeling bij Peter van den Heuvel. 
- Bijhouden openbare en particuliere groenvoorziening door lokale partijen;  
Werkse heeft een offerte gestuurd t.a.v. het bestuur. Wordt in portefeuille gehouden.  

- Het terrein wordt steeds meer als openbaar parkeerterrein gebruikt. In het beeldkwaliteitsplan staat 
duidelijk omschreven dat de voertuigen op eigen terrein geparkeerd moeten worden.  
Dit laat geen ruimte voor discussie. Wel is de vergadering het eens over het feit dat er een aantal, 
door middel van P aangegeven plaatsen in de openbare ruimte moeten komen voor bijvoorbeeld 
bezoekers.  
Om duidelijkheid te creëren wordt er nu onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor het in laten 

gaan van een parkeerverbod op het hele terrein. Dit is nog in behandeling bij Peter van den Heuvel. 
- De website is in de lucht, kijkt u vooral uw eigen gegevens na.  
- Met de huidige parkmanagement organisatie is afgesproken dat zij geen secretariaats-
werkzaamheden uitvoeren. Met ingang van 1 juli is Greet Arkesteijn hiervoor aangenomen. 

 

Als eerste in deze nieuwsbrief hebben we een aankondiging voor een 

Netwerkbijeenkomst:  

Dinsdag 24 januari 2017  

willen we met elkaar het glas heffen op 2017. 

Dit wordt tevens een bedrijfsbezoek en netwerkbijeenkomst. 

Noteert u alvast de datum de uitnodiging volgt op korte termijn. 
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Er wordt op dit moment een inventarisatie gemaakt van op het 
terrein aanwezige AED’s. 
De parkmanager is hiermee begonnen maar heeft nog niet alle 
gegevens kunnen bundelen. 
Heeft u een AED en BHV’er die er mee om kan gaan wilt u dit dan aan 

hem doorgeven?  
E ron@parktrust.nl / T 06 57 54 98 95 
De beschikbare gegevens zullen ook op de website worden 
opgenomen. Samen voor een veilige Bedrijventerrein! 

 
 
Lopende zaken: 
Uw bestuur is aan de slag gegaan met het organiseren van een gezamenlijk Glasvezelnetwerk en 

gezamenlijke camerabeveiliging voor het gehele bedrijventerrein. De eerste gesprekken en 
handelingen zijn hier voor verricht.  

Daarnaast hebben alle gemeenschappelijke zaken betreffende het terrein op basis van ‘Schoon, 
heel en veilig’ onze voortdurende aandacht.  
 
Mist u zaken die u besproken of belicht zou willen hebben, laat het ons weten. 
 
Het bestuur:  

Jolanda de Groot (voorzitter) 
Piet Veenstra (penningmeester) 
Peter Duijssens (secretaris) 
Chris Müller (algemeen bestuurslid) 
Peter van den Heuvel (algemeen bestuurslid)  
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