Nieuwsbrief augustus 2018

Vakantieperiode.
Op het moment zijn een aantal bedrijven alweer op volle sterkte aan het werk.
De vakantieperiode is er bij uitstek een om orde op zaken te stellen en nieuwe ideeën
te ontwikkelen. Heeft u ideeën voor deze nieuwsbrief dan zijn ze uiteraard van harte
welkom.
Maar ook hoopt uw bestuur dat u allen weer uitgerust en fris aan de slag bent om uw
bedrijf (nog) steviger in de markt te zetten.
Voor het bestuur lagen er tijdens de vakantieperiode nog wel een paar uitdagingen af
te ronden. We geven u in deze nieuwsbrief een verslag daarvan.
Negatief:
Brandstichting bij Vreugdenhil Berging
Op het terrein van Vreugdenhil Berging is 29 juli jl. een auto die in opslag stond in
brand gestoken. Regio15.nl heeft een verslag hiervan op de website staan. Regio15
Vreugdenhil bedankt alle ondernemers voor het beschikbaar stellen van hun
camerabeelden.
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Cameraplan ‘on hold’
Zoals u weet is het bestuur bezig met een ‘Cameraplan’ in de openbare ruimte. In de
jaarvergadering was al aangegeven door verschillende partijen dat we rekening moesten
houden met de nieuwe AVG-wet en dat hebben we, aan de hand van Parktrust, gedaan.
Alles leek in orde en onder controle.
Op dit moment echter worden we geconfronteerd met de overheid in de vorm van de
gemeente Midden-Delfland die heeft aangegeven geen toestemming te geven voor het
aanleggen van een cameraplan.
Daarmee zou de Harnaschpolder volgens onze informatie als eerste bedrijventerrein niet
de mogelijkheid hebben om bij incidenten zoals de brandstichting bij Vreugdenhil
eventuele komende en gaande voertuigen te filmen.
Er is nu een afspraak gepland met een vertegenwoordiging van uw bestuur, het
Bedrijvenschap (de heer C. Boelen) en de gemeente Midden-Delfland. We houden u op
de hoogte.

Schoon, heel en veilig
Schoon; in de nieuwsbrief van juni hebben we alle leden opgeroepen mee te werken aan
het schoonhouden van het bedrijventerrein. Helaas is er nog niet echt verbetering te
constateren. Er wordt veel vuil uit de cabine’s van busjes en vrachtwagens geloost in de
bermen. En als de vuilnisbakken vol zijn wordt het er omheen een opstapeling van vuil.
Nogmaals verzoek aan de betrokken bedrijven om hun ingehuurde en vaste personeel op
de hoogte te brengen.
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Schoon, heel en veilig
Op zijn rondes over het terrein komt Ron Verhage veel tegen waaronder deze dumping
van ‘spullen’.
Of gedumpte voertuigen met schade en zonder motor, en dus ‘rij-technisch niet in staat
deel te nemen aan het verkeer’.
Signaleert u zelf dit soort zaken wilt u dan contact opnemen met Ron?
We roepen de leden ook op zelf wantoestanden te melden bij de gemeente MiddenDelfland, meer meldingen kan wellicht leiden tot meer handhaving.
Via de site van de gemeent: https://www.middendelfland.nl/ ‘knop’ Iets melden.

Ontwikkelingen op het terrein
Woensdag 1 augustus heeft de Raad van State bepaald dat de vestging van Bauhaus in
de Harnaschpolder er definitief mag komen.
Voor meer informatie zie de link van het artikel in het AD.
AD_01082018
We hebben een nieuw lid kunnen noteren bij de vereniging VVE Bedrijfsverzamelgebouw
Den Harnasch
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Statutenwijziging
Conform de afspraak met de leden die is gemaakt tijdens de ALV van 20 maart 2018
hebben we de statuten laten aanpassen. Deze zijn nu beschikbaar en worden binnenkort,
ter inzage, op de website geplaatst. De wijziging maakt het mogelijk dat ook huurders nu
lid kunnen worden van de vereniging.
Wilt u een eigen kopie van de statuten dan kunt u deze opvragen via het secretariaat
scretariaat@bedrijvenharnaschpolder.nl

Tiny houses Woudselaan
De politieke partijnOGP Midden-Delfland maakt zich sterk voor het plaatsen van
zogenaamde Tiny Houses naar Midden Delfland.
Op dit moment lijkt de locatie Woudselaan een kanshebber waarbij de ontsluiting gezocht
kan worden via het bedrijventerrein.
Uw bestuur zoekt contact met de OGP om hier meer duidelijkheid over te vragen.
Voor meer informatie zie OGP of Tiny Houses MD
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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)
Herbert van der Windt (algemeen bestuurslid)
Greet Arkesteijn (secretariaat)
E: secretariaat@bedrijvenharnaschpolder.nl
T: 06-41331632

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 Harnasch
Polder.

Ron Verhage
Parkmanager
Harnasch Polder
24 uur bereikbaar via
E ron@parktrust.nl
T 06 57 54 98 95
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