Nieuwsbrief februari 2019
Nieuwjaarsreceptie 17 januari 2019
Op 17 januari hebben we onze nieuwjaarsreceptie gehouden. Autobedrijf Van der Windt
was zo vriendelijk hun locatie beschikbaar te stellen. Heerlijke hapjes en drankjes
werden verzorgd via DG Grootverbruik. Nu er veel nieuwe bedrijven bij gekomen zijn
waren er interessante nieuwe combinaties en netwerkgesprekken mogelijk.
Daarnaast was Eneco uitgenodigd om een presentatie te houden over de
mogelijkheden van duurzaamheid en een mogelijke energietransitie op bedrijventerrein
HarnaschPolder. De presentatie stuur ik u in bijlage mee.

Algemene Ledenvergadering
dinsdag 19 maart 2019
Voor de Algemene Ledenvergadering zullen wij
de leden met stemrecht uitnodigen.
Eneco wordt uitgenodigd om de presentatie
van 17 januari nog wat verder uit te diepen en
toe te spitsen op de nieuw te bouwen en reeds
gevestigde bedrijven van de HarnaschPolder.
Tevens zullen we André van der Goes,
eigenaar van de locatie BP langs de N211 om
informatie te geven over de plannen rondom
de N211. Uiteraard zullen we daarna de nog te
versturen agenda volgen.
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Lopende zaken
Cameraplan ontwikkelingen
Er is nog een kleine hobbel te nemen maar dan is het werkelijk realiseren van een
camerasysteem in beeld.
De borden met aankondiging van camerabewaking zijn besteld en worden geplaatst.

Parkeeroplossingen
In nauwe samenwerking met het Bedrijvenschap HarnaschPolder wordt gekeken naar
de best mogelijke oplossing voor de parkeerproblematiek bij PostNL en aan het VrijHarnasch. Tijdens de ALV zal hierover waar mogelijk meer informatie worden verstrekt.
Tiny Houses
Op verzoek van het bestuur heeft Jakob Jongsma van OGP tijdens een bestuurlijk
overleg wat meer informatie gegeven over de plannen m.b.t. het plaatsen van Tiny
Houses op een perceel aan de Woudselaan. Hij heeft naar onze bezwaren/zorgen m.b.t.
de locatie geluisterd, in de buurt van een 24-uurs bedrijventerrein waar bedrijven op
zijn gevestigd die verzocht zijn zich buiten woonkernen te vestigen, en er is een brief
met onze zorgen en bezwaren gestuurd naar het college van B&W van de gemeente
Midden-Delfland. We zijn nog in afwachting van een reactie.
Ontwikkeling rotonde Harnaschdreef

Kleijweg Hoveniers heeft in opdracht van het bestuur een ontwerp gemaakt voor het
ontwikkelen van de rotonde Harnaschdreef. Er zijn hierover ook gesprekken geweest
met de gemeente Midden-Delfland en Bedrijvenschap HarnaschPolder. Als hierover
meer duidelijkheid is zullen wij u ook informeren.
Maximum snelheid Harnaschdreef
Om te handhaven op de maximum snelheid van 30 op de Harnaschdreef wordt in
samenwerking met de gemeente een ‘speedvizier’ geplaatst.
Gezamenlijk inkopen voorzieningen
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Er is een eerste aanzet gemaakt om te inventariseren wat de mogelijkheden zijn om in
een ledencollectief voorzieningen aan te kopen, denk hierbij aan brandstof, energie e.d.
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Ontwikkelingen op het terrein
De werkzaamheden voor de panden
van DHG hebben een aanvang genomen.
Zoals op het bord te lezen staat
is de verwachting
van oplevering juni 2019.

Schoon, heel en veilig
Schoon; tijdens zijn rondes over het terrein ziet onze parkmanager Ron Verhage helaas
dat al onze oproepen in de Nieuwsbrieven en pogingen tot gesprekken nog niet tot het
gewenste resultaat hebben geleid. De situaties met foutparkeerders en zwerfvuil heeft
het punt van grensoverschrijding bereikt.
Er wordt gewerkt aan handhaving in samenwerking met een BOA.
In de loop van de afgelopen maanden vond Ron een opgeblazen bord aan de
Harnaschdreef, afgevallen lading en stortplaatsen van illegaal gestort vuil.

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 gemeente: https://www.middendelfland.nl/ ‘knop’ Iets melden.
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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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