Nieuwsbrief december 2021
Terugblik Algemene ledenvergadering 22 september
De algemene ledenvergadering heeft onlangs plaatsgevonden in
het nieuwe pand van de Koninklijke Paardekooper Groep. Voordat
het formele gedeelte startte, kregen we van Monica Paardekooper
en Gabrielle Fabro een presentatie over de geschiedenis van het
bedrijf. Prachtig in beeld gebracht op de muur van hun
trainingscentrum.
Er waren veel leden aanwezig op de ledenvergadering. Tevens is kennisgemaakt met de
nieuwe BOA en nieuwe wijkagent. Na afhandeling van de formele zaken gaf Rob van der
Valk een presentatie over de bouw van het Van der Valk hotel. Daarna er nog tijd om op
gepaste afstand te netwerken. Onze gastheer had bovendien voor heerlijke hapjes gezorgd.
De bijeenkomst was geslaagd!
Betaald parkeerplekken op bedrijventerrein
Heeft u te weinig parkeerplekken op uw terrein om de
auto’s van uw medewerkers of uw bezoekers te stallen?
Neem dan contact op met Ron Verhage (06-57549895),
onze parkmanager om meer informatie in te winnen over
de mogelijkheid om parkeerplaatsen te huren op het
betaalde parkeerterrein op het bedrijventerrein.
Kennismaking en nieuwe leden / Werkbezoek Bauhaus
Het bestuur heeft in oktober kennis gemaakt met de heer Walter Vermeulen van Ter
Steege. Hij is zeer blij met de aankoop van zijn perceel en ziet uit naar samenwerking met
ondernemers op het bedrijventerrein. Zodra de bouw van zijn pand en van de andere
nieuwe ondernemers is gestart, zullen we weer foto’s delen.
Op 26 november stond een bezoek aan Bauhaus op de planning. Helaas door corona is dit
niet doorgegaan. In het nieuwe jaar zullen we een nieuwe datum voor dit bezoek plannen.
Hou jullie mailbox in de gaten!
De uitdaging van Midden-Delfland
In deze bijzondere tijden ontstaan er allerlei initiatieven om meer verbinding te stimuleren
en gebruik te maken van de overvloed in onze samenleving. Simpelweg omdat als je elkaar
kent, het makkelijker is om elkaar verder te helpen. Een aantal lokale partijen uit MiddenDelfland en de Delftse Uitdaging zetten zich in voor het versterken van het netwerk tussen
ondernemers en maatschappelijke organisaties in Midden-Delfland en Delft. Bij het initiatief
zijn de volgende organisaties betrokken:
Stichting Welzijn Midden-Delfland, Plus Van Leeuwen, De Ondernemersfederatie MiddenDelfland, Rabobank, gemeente Midden-Delfland, Loswal de Bonnen, Fonds 1818, Werkse!,
Cultuurstek, Hovenier van der Heijden en Brouwerij tHuis.
Dus wil je jouw netwerk uitbreiden en de sociale samenhang versterken? Dan kan dat
concreet door o.a. netwerk, ruimte, spullen, expertise, menskracht of vervoer met elkaar uit
te wisselen! Neem contact op met het projectteam De Uitdaging voor Midden-Delfland
Thea Arkesteijn 06 – 28821509 of Wilma Broeseliske 06 - 42177525
Zij kijken er naar uit jullie te ontmoeten! Laat je vooral verrassen door de mogelijkheden en
het plezier van onderling uitwisselen!!
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Veiligheid en feestdagen:
Nog even en dan staan de feestdagen weer voor de deur. Een tijd waarin het langere tijd
“stil” is op het bedrijventerrein. Dit is ook de tijd dat ‘calamiteiten’ later ontdekt worden!!!!
U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld brand of inbraak. Rondom Oud & Nieuw zijn de
risico’s vele malen groter. Daarom is het nu een goed moment om aan veiligheid tijdens de
feestdagen aandacht te besteden. Zie onderstaande tips.
1. Sluit ramen en deuren: Zorg dat er iemand verantwoordelijk is voor een sluitronde
voor het sluiten van ramen en deuren en voor het inschakelen van de alarminstallatie.
Denk ook na over wie deze verantwoordelijkheid over kan nemen bij bijv. ziekte.
2. Zet uw alarm aan: Schakel consequent uw alarmsysteem in. Op deze wijze kan er snel
gereageerd worden door de meldkamer en eventuele surveillance. Een snelle reactie kan
schade door brand of verlies door diefstal tot het minimum beperken.
3. Verlichting: Zorg dat de gevelverlichting goed werkt. Op deze wijze zet u eventuele
inbrekers goed in het licht. Houd er rekening mee dat de verlichting niet het zicht van de
camera belemmert of verblindt.
4. Uitstraling: Laat belangrijke documenten of waardevolle spullen niet in het zicht liggen.
Zorg ook dat uw terrein buiten er verzorgd uitziet. Een nette uitstraling van terrein of
gebouw verkleint de kans op vandalisme of inbraak. Bijzonderheden vallen ook sneller op.
5. Opklimgevaar: Beperk eventuele opklom
mogelijkheden, waarmee onbevoegden uw terrein
kunnen betreden. Plaats dus geen containers,
ladders, pallets of losse hulpmiddelen in de buurt
van uw pand. Laat nooit ramen open die door
middel van opklimming makkelijk bereikbaar zijn
en zorg dat eventuele inbrekers geen gebruik
kunnen maken van hoge begroeiing voor uw pand
om achter weg te kuipen.
6. Brandgevaar: Zorg dat opslagcontainers goed afgesloten zijn en niet kort tegen uw
pand staan. Kijk ook goed naar de aanwezigheid van mogelijk brandbaar materiaal op uw
terrein.
Ook dit jaar heeft het bestuur besloten om op alle feestdagen een surveillancedienst in te
zetten voor extra surveillanceronden zowel overdag als in de nacht. Deze surveillance is in
handen van Security Direct. Zij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via
telefoon & e-mail:
Tel: 085 8000 600
E-mail: backoffice@security-direct.nu
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Staat van groen op bedrijfskavels
In de verkoopovereenkomst van uw perceel staat
opgenomen dat 4% van het perceel uit groen moet
bestaan. In het najaar heeft het bedrijvenschap een
onderzoek uitgevoerd of dit is nageleefd. Een aantal
leden heeft daarop een brief ontvangen waarin staat dat
de inrichting van het groen op eigen terrein (nog) niet
voldoet aan de gestelde uitgangspunten/inrichtingsplan.
Het bestuur van de vereniging wil, voordat u contact
opneemt met het bedrijvenschap, nagaan of een
gezamenlijke aanpak mogelijk is en gaat binnenkort
met het bedrijvenschap om de tafel. Wij houden u op
de hoogte.
Plaatsing portalen bewegwijzering
Onlangs hebben we bij Koninklijke Paardekooper Group en De Jong Verpakking portalen
geplaatst met bewegwijzering. Heeft u als bedrijf ook interesse om de bewegwijzering via
een portaal uit te voeren. Neem dan contact op met het secretariaat dan gaan wij het voor
u in orde maken.
Deze twee portalen voorzien van twee
borden met opschrift
Paardekooper Verpakkingen &
Disposables
Deze portalen worden geplaatst tussen
Meerkamp en Overige/Others.

Deze twee portalen voorzien met bordjes met de tekst:
De Jong Verpakking
worden tussen Westernesse en Overige/Others geplaatst
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UWV dienstverlening bedrijven voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt
In 2015 is de Participatiewet ingegaan. Het doel van deze wet is meer banen voor meer
mensen ook voor mensen met een ziekte of kwetsbare arbeidspositie. Om dit voor elkaar te
krijgen hebben de overheid en het bedrijfsleven beloofd om tot 2026 in totaal 125.000
banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze Banenafspraak geldt voor
bedrijven met 25 werknemers of meer.
De heer Majeed Raouf van Werkgeversservicepunt regio Haaglanden is een adviseur in
personeel en Scholing. Het werkgeversservicepunt vervult een sleutelrol in de arbeidsmarkt
van regio Haaglanden. Hij helpt werkgevers om invulling te geven aan de Banenafspraak
van de Participatiewet en andere doelgroepen zoals (WIA , WW, WWB en Wajong) .
Mijn collega’s en ik kennen de Participatiewet door en door. Wij zoeken altijd naar een
praktische invulling die past bij uw bedrijf en personeelsvraag. Het doel is om de
arbeidsparticipatie te verhogen voor werkzoekenden in het algemeen en voor
werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt (Banenafspraak) in het bijzonder.
Met diverse instanties helpen we samen mensen aan de slag die nu langs de zijlaan staan.
Mede om ondernemers te stimuleren die zich actief inzetten voor de in- en doorstroom van
kwetsbare doelgroepen. Veel werkgevers zien de participatiewet als een vanzelfsprekende
stap naar een inclusieve werkvloer.
Wilt u invulling geven aan de participatiewet? Ontdek met werkgeversservicepunt
Haaglanden (WSP) hoe werkzoekenden met een arbeidsbeperking uw bedrijf kunnen
verrijken. Dan hoeft u niet alleen te doen.
WSP ondersteunt u met:
•
Kosteloos advies
•
Deskundige begeleiding
•
Aantrekkelijke subsidies en regelingen
Gezien de kennis van de arbeidsmarkt en ervaring op het gebied van werving en selectie,
zou hij graag met u een afspraak willen maken om de dienstverlening verder toe te lichten.
Majeed Raouf Adviseur Werkgeversdienstverlening UWV W e r k g e v e r s S e r v i c e p u n t
H a a g l a n d e n 06 52353230 majeed.raouf@uwv.nl
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Mobiliteit Haaglanden
Gemeente Midden-Delfland heeft in het voorjaar overleg gehad met Bereikbaar Haaglanden.
Bereikbaar Haaglanden komt voort uit een samenwerking van VNO-NCW, MRDH, Duurzaam
Den Haag, EVO en TLN. Thema van het gesprek was bereikbaarheid & mobiliteit van onze
ondernemers. Zo ook ondernemingen die gevestigd zijn op de Harnaschpolder.
Bereikbaar Haaglanden wil graag in gesprek gaan met ondernemers die gevestigd zijn of
zich vestigen op de Harnaschpolder, en ze hierover informeren.
Punten waar ze op in gaan zijn:
-

ondersteuning en maatwerkadvies door een team van experts;
inzicht in reis- en vervoersalternatieven van medewerkers door analyses;
enquête onder medewerkers om te achterhalen wat er in de organisatie leeft en waar
kansen liggen;
- quickscan mobiliteitsbeleid, waaronder fiets- en ov-beleid;
- advies en hulp bij het efficiënter inrichten van de logistiek;
- deelname aan de (digitale) werkgeversbijeenkomsten en kennissessies;
- advies over de verduurzaming van uw wagenpark;
- als eerste informatie over nieuwe ontwikkelingen en regelgeving op het gebied van
duurzame mobiliteit en logistiek.
Wilt u meer informatie over duurzame mobiliteit, vitaliteit, bereikbaarheid en de kosten kunt
u contact opnemen met:
Bert van Rijssen, Mobiliteitsmakelaar Haaglanden en Projectleider van Bereikbaar
Haaglanden en Rijnland
06 12 26 77 02
bert.vanrijssen@bereikbaarhaaglanden.nl
Borden rotonde
Zoals afgesproken met het bedrijvenschap zijn er op de rotonde bordjes geplaatst dat de
inrichting van de rotonde mede mogelijk is gemaakt met het bedrijvenschap EN de
vereniging Bedrijventerrein Harnasch Polder.
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Oliebollen Drive-through op 30 en 31 december bij Bakkerij Holtkamp
Op donderdag 30 en vrijdag 31 december 2021 is er weer een Oliebollen
Drive-through bij Bakkerij Holtkamp aan de Vrij-Harnasch 116/A.
Let op er is een aangepaste rijroute voor de bezoekers, zie hieronder.

Uitspraak Raad van State inzake het parkeerverbod
Begin december heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het hoger beroep aangaande
het ingestelde parkeerverbod aan het Vrij-Harnasch. De Raad van State is van mening dat
gemeente Midden-Delfland in 2019 in alle redelijkheid een parkeerverbod heeft ingesteld.
Uitzondering op deze regels voor Vrij-Harnasch zou volgens Raad van State kunnen leiden
tot een hogere parkeerdruk aldaar met nadelige gevolgen voor de verkeersveiligheid in die
gebieden. Uitgangspunt is bovendien dat bedrijven die zich op het bedrijventerrein vestigen,
zorgen voor parkeergelegenheid op eigen terrein. Voor bedrijven – en hun eventuele
bezoekers- die niet voldoende parkeerplek hebben, is er aan de rand van het
bedrijventerrein een groot extra (betaald) parkeerterrein gevestigd.
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Waarvoor kunt u de Parkmanager inschakelen?
•
•
•
•

Melden van schade in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld kapotte straatverlichting,
kapotgereden 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. camerabeveiliging enz.
Bent u nieuw op het bedrijventerrein Harnasch Polder?
Ook dan informeert Ron Verhage u graag over de
benefits van het bedrijventerrein Harnaschpolder.
Ron Verhage (Parkmanager)
mobiel: 06-57549895 / mail:
info@bedrijvenharnaschpolder.nl

Tot slot:
Het bestuur van de vereniging wenst u hele fijne feestdagen en een corona-vrij
ondernemend 2022.
En mist u zaken die u besproken of belicht zou willen hebben, laat het ons weten.
Het bestuur:
Jolanda de Groot (voorzitter),
Leo Mastenbroek (penningmeester),
Chris Müller (algemeen bestuurslid),
Peter van den Heuvel (algemeen bestuurslid),
Robert Aalbers (algemeen bestuurslid),
Jeroen Reissenweber (algemeen bestuurslid).
Secretariaat:
Karin Barendse en Maria van Wingerden
E: secretariaat@bedrijvenharnaschpolder.nl
T: 06 – 11238001 (Karin) of op 06 – 21263133 (Maria)
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