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Van het bestuur 

Het nieuwe jaar begon hoopvol. De maatregelen rondom de coronapandemie werden 

afgeschaald en het ‘normale’ leven leek zich te herstellen. Door de inval van Rusland in 

Oekraïne wordt het echter voor veel ondernemingen weer een spannende tijd. Het bestuur 

wenst iedereen veel wijsheid bij het ondernemen. Het blijft een uitdaging. 

 

Save the date Netwerkborrel 17 juni 

Op vrijdag 17 juni 2022 nodigt het bestuur vanaf 15.30 uur alle relaties uit voor een 

netwerkborrel bij Brouwerij tHuis aan de Harnaschdreef 7 in Den Hoorn. 

Een uitnodiging volgt spoedig per email. Aanmelding is verplicht. 

Enquete Betaald parkeerterrein 

Een aantal jaar geleden startten het bedrijvenschap en 

de vereniging een pilot voor een betaald parkeerterrein. 

Voor beide partijen is er een gezamenlijk belang om het 

terrein een kwalitatief hoge uitstraling te geven zonder 

onveilige parkeersituaties. Een aantal ondernemers 

maakt gebruik van het betaald parkeerterrein. Echter 

niet voldoende om het parkeerterrein kostendekkend te 

laten zijn. Via een enquête zullen we binnenkort onderzoek doen waarom u wel of niet 

gebruik maakt van het terrein. Op basis van de resultaten zal het bestuur het beleid zo 

nodig aanpassen. 

 

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. 

 

Staat van groen op bedrijfskavels 

Dhr. van der Drift van het Bedrijvenschap heeft onlangs 

het bestuur op de hoogte gesteld van de stand van 

zaken vergroening bedrijfskavels. Met nagenoeg alle 

eigenaren van de percelen is de status van het 

groenplan besproken. Een groenbedrijf is betrokken om 

advies te geven. Het bedrijvenschap heeft zelf ook een 

groenopgave wat moet voldoen aan het 

beeldkwaliteitsplan. Het openbaar groen wordt hierin 

meegenomen. In het voorjaar (april) komt er een follow 

up gesprek of brief.  
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In aanbouw 

Op het bedrijventerrein wordt er hard gewerkt aan de voltooiing van een aantal panden.  

 Aanbouw van CM Staal  

Aanbouw van pand Ty-lee  
Pand Van der Valk Hotel 

Bouw pand Washers Pand Paardekooper 

Bouw pand Ter Steege 
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Aanpassen verkeerssituatie Vrij-Harnasch / Harnaschdreef 

 

Al langer ontving het parkmanagement 

opmerkingen over inrichting van de 

Harnaschdreef met parallelwegen ter hoogte 

van de Vrij-Harnasch (Bauhaus). 

Het bestuur heeft deze problematiek 

kenbaar gemaakt bij het Bedrijvenschap en 

de gemeente Midden-Delfland. Een en ander 

leidt tot een plan voor aanpassing. Wij 

hebben recent de laatste versie van het 

inrichtingsplan ontvangen.  

Verplaatsen oversteek voor bussen 

Het idee is om de bussen van EBS niet meer 

te laten oversteken op de kruising met de 

Vrij-Harnasch maar om de oversteek te 

verplaatsen naar de bocht in de 

Harnasdreef. De oversteek voor bussen op 

deze plaats gaat men regelen met een 

zogenaamd ‘buslicht’. 

Als een bus zich meldt wordt het overige 

verkeer op de Harnaschdreef even 

stopgezet. Een belangrijk deel van de 

busbaan verliest door de maatregel haar 

functie en wordt verwijderd. In plaats van 

de busbaan wordt gras ingezaaid. 

Fietsstraat en fietspad 

De parallelweg aan de zijde van de 

Hadrianuslaan wordt omgevormd tot 

fietsstraat en of fietspad. Het plan hierachter is om het gebruik van de weg alleen te 

beperken tot bewonersverkeer.  Het moet het andere verkeer ontmoedigen om gebruik te 

maken van de Lookwatering en Woudselaan. Fietsers krijgen voorrang en auto’s zijn te gast 

op een fietsstraat.  

Nieuwe bussluis 

In de Hoflandendreef en aan het begin van de busbaan komt een bussluis. Hiermee komt de 

overlast door verkeer dat niet legaal gebruik maakt van de busbaan tot een einde. Het helpt 

de bewoners van de Hoflandendreef, maar zorgt ook voor minder verkeer op de kruising bij 

de Vrij-Harnasch. 

Drempel in de Harnaschdreef 

Mede op verzoek van het bestuur wordt tussen de brug over de Lookwatering en de kruising 

bij de Vrij-Harnasch een verkeersdrempel aangelegd. Het idee hier achter is om vooral 

bestelbussen die te hard rijden ontmoedigen. 

Uitvoering 

Het plan wordt verder uitgewerkt. Uitvoering staat in de planning voor na de 

zomervakantie.  
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Werkbezoek Bauhaus 

Door corona kon het werkbezoek aan Bauhaus helaas in het najaar van 2021 geen 

doorgang vinden. Daarnaast is er een nieuwe vestigingsmanager bij Bauhaus aangesteld. 

Een hernieuwde kennismaking vindt binnenkort met het bestuur plaats. Een werkbezoek 

voor leden aan Bauhaus is verplaatst naar het najaar. In september volgt een uitnodiging. 

Evaluatie veiligheid tijdens de feestdagen: 

Tussen kerst en Oud & Nieuw zijn er extra beveiligingsrondes ingezet, uitgevoerd door 

Security Direct. Zij hebben naast defecte lantaarnpalen en een geparkeerde aanhanger 

zonder kenteken geen bijzonderheden waargenomen. Naar aanleiding van bovenstaande 

zaken zijn door het parkmanagement verdere acties ondernomen. 

Evaluatie veegronde en legen straatkolken in januari 
In week 3 van 2022 heeft Vreugdenhilberging voor het eerst op het bedrijventerrein voor  

geïnteresseerden de eigen terreinen geveegd en straatkolken geleegd op kosten van de 

vereniging. De parkmanager, Ron, heeft in deze week veel contact gehad met 

Vreugdenhilberging. Helaas stonden ondanks de vele mails en flyers er toch nog auto’s op 

de terreinen geparkeerd waardoor de werkzaamheden met wat oponthoud uitgevoerd 

werden. Door deze acties is in ieder geval bekend waar de straatkolken zich bevinden. Het 

bleek dat sommige bedrijven ze nog nooit geleegd hadden. Tevens kunnen de bevindingen 

gebruikt worden bij de volgende veeg en leegronde. De planning zal dan beter opgesteld 

kunnen worden.  Er is nu veel achterstallig onderhoud gedaan. Het bestuur is zeker niet 

ontevreden over het resultaat. 
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SAVE THE DATE Algemene Ledenvergadering  

De algemene ledenvergadering zal op woensdagmiddag 21 september 2022 plaatsvinden. 

Meer informatie volgt in de zomer. Noteer in ieder geval de datum in uw agenda. 

 

Vanuit bestuursoverleg 

Het bestuur is in 2022 een 2-tal keer bijeen geweest en heeft o.a gesproken over: 

Statutenwijziging 

Als gevolg van de wijzigingen in de wet bestuur en toezicht is bij een notaris opgevraagd of 

onze statuten voldoen. Tevens zijn er vragen gesteld over de bestuursgrootte, de maximale 

zittingstermijn, de mogelijkheden om een bestuursvergoeding toe te voegen en de 

mogelijkheden van toetreden tot het bestuur van huurders/gebruikers. Tijdens de Algemene 

Ledenvergadering van 21 september a.s. zullen de eventuele wijzigingen ter goedkeuring 

aan de leden voorgelegd worden. 

 

Afstemmingsoverleg wethouder Economische Zaken gemeente Midden Delfland 

In februari heeft er een overleg met de wethouder economische zaken van gemeente 

Midden -Delfland plaatsgevonden en een afvaardiging van het bestuur. De taken en rollen 

van zowel de vereniging als de gemeente zijn besproken. Ook zijn het parkeerprobleem, de 

onveilige verkeerssituatie Vrij-harnasch bij Bauhaus, belang goede infrastructuur, 

vedruurzamingsprojecten, vergroening van de openbare buitenruimte en kavels en de 

aankleding van het fietspad langs de Harnaskade besproken. Er is tevens afgesproken om 2 

á 3 keer per jaar samen met VNO-NCW en de Ondernemersfederatie af te stemmen. 

 

Verder waren de stand van zaken de te bebouwen kavels, parkmanagement, betaald 

parkeerterrein en de werving van nieuwe bestuursleden punten van overleg. 

 

Wijziging Woudselaan 

Vanaf begin april 2022 is de Woudselaan alleen nog toegankelijk voor 

bestemmingsverkeer. Er zijn aan beide zijde van de Woudeselaan 

door de gemeente borden geplaatst, zodat iedereen op de hoogte is. 

Aan ondernemers het verzoek om medewerkers te instrueren om de 

Woudselaan niet als sluiproute te gebruiken. 

 

 

Uitbreiding Camerabeveiliging 

Als gevolg van de komst van de nieuwe bedrijven is ook de 

camerabeveiliging uitgebreid. Er zijn extra camera’s geplaatst aan de 

Gantel en Hoog-Harnasch zodat er meer overzicht is. 

Zodra de meeste panden aan de Sionsdreef gereed zijn, volgt daar ook 

nog een uitbreiding. 

De camerabeveiliging is hard nodig. Bijna wekelijks worden beelden 

opgevraagd in verband met aanrijdingen of onveilige situaties. Onlangs is er een boom bij 

de rotonde van het foodcourt eruit gereden. De bestuurder heeft zich helaas niet gemeld. 

Ook op camera’s was de dader niet te zien. In afstemming met de gemeente en de 

vereniging is er inmiddels weer een nieuwe boom geplant. 
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Ontwikkeling Peuldreef 

De gemeente Midden-Delfland start binnenkort met het woonrijp maken van een gedeelte 

van de Peuldreef. De aanleg betreft het gedeelte tussen het benzinestation en de inrit naar 

de afvalzuivering/Hotel Van der Valk. De oplevering van de bebouwing is gepland in het 

najaar van 2022. Hiervoor wordt de wegverharding en verdere inrichting aangebracht. Op 

de afbeelding is de verder ontwikkeling van de Peuldreef te zien. 
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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 hoopt u snel te zien tijdens de netwerkbijeenkomst in juni. 

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) 

 

Contactgegevens Bedrijfscontactfunctionaris gemeente Midden-Delfland 

Heeft u als ondernemer vragen? Of loopt u tegen problemen aan waarbij de gemeente u 

mogelijk van dienst kan zijn? Neem dan gerust contact op met Tessa op (015) 380 42 06 of 

per mail op tsiljee@middendelfland.nl. 

mailto:secretariaat@bedrijvenharnaschpolder.nl
https://www.middendelfland.nl/

