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Parkeren Vrij-Harnasch         
Tijdens de Algemene Ledenvergadering is uitgebreid gesproken over de plannen voor 
een aan te leggen parkeerterrein, in samenwerking met het Bedrijvenschap, om het 

parkeerprobleem van met name de Vrij-Harnasch op te lossen. 
De plannen zijn met meerderheid van stemmen aangenomen en de 

gebruikersovereenkomst is getekend. 
Stand van zaken is nu dat dinsdag 11 juni binnen de gemeente Midden-Delfland een 
besluit wordt genomen over dit agendapunt. Daarna is er een periode van 6 weken 

waarin zienswijzen kunnen worden ingediend. Er is op dit moment één document van 
bezwaar binnengekomen. Als alles volgens plan verloopt kan er in oktober begonnen 

worden met het inzetten van de parkeerplaatsen en daarmee ook met handhaving op 
foutparkeerders. Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.  
 

Gezamenlijk inkopen van faciliteiten onderzoeken  
In de vorige nieuwsbrief kon u hier al over lezen waar we mee bezig zijn.  

Daarnaast willen we een lijst van gevestigde ondernemers van het Bedrijventerrein 
maken waarin wordt aangegeven wat de bedrijfsactiviteiten zijn. Tijdens een nog te 
organiseren ontbijtbijeenkomst is er dan de mogelijkheid om met elkaar te netwerken 

en waar mogelijk een Business to business korting te bespreken. 

Ontwikkelingen op het terrein 
 

Er zijn veel bouwactiviteiten op dit 
moment. David Hartgroep, Paardekooper 

en Van der Helm zijn allen voortvarend 
bezig.   
Er wordt echter ook vastgehouden aan het 

Beeldkwaliteitsplan van het terrein, het 
water wat is verdwenen is op een andere 

locatie teruggebracht. Samen met een 
wand voor oeverzwaluwen. Op hun beurt 
zijn ook zij blij met hun nieuwe plek en 

hard aan het bouwen geslagen. 
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Lopende zaken 
 
Cameraplan ontwikkelingen 

Het wachten voor het plaatsen van de camera’s is op de planning van Westland Infra. 
Zodra we meer weten zullen we u tussentijds informeren. 
 

Tiny Houses 
Voor het plaatsen van de Tiny Houses is ook begonnen met werkzaamheden. 

 
 
 

Bestuur 
 

Robert Aalbers van ABR Groep BV heeft met ingang van 7 juni zitting genomen in het 
bestuur als algemeen bestuurslid, ook toegetreden op verzoek van het bestuur is Jeroen 

Reissenweber van Holtkamp de Bakkerij. Hiermee is het bestuur weer compleet. 

Werkzaamheden Bauhaus, Foodcourt, rotonde! 

De maand september zal er worden begonnen met werkzaamheden, we houden u op 

de hoogte van de belemmeringen op verkeersgebied.  
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Schoon, heel en veilig 
 

Met de manager van PostNL zijn constructieve gesprekken gevoerd. Dit heeft 
geresulteerd in een enorme verbetering rondom het pand van PostNL. 
 

Door alle bouwactiviteiten van het moment is het een uitdaging het terrein schoon te 
houden. Verzoek aan de leden om daar actief waar mogelijk het eigen terrein schoon te 

houden. 
 
Een aantal brandweerputten hebben schade opgelopen en zullen worden hersteld, 

vriendelijk verzoek aan de leden om NIET op brandweerputten te parkeren. 
Ook zullen 27 straatkolken aan de Vrij-Harnasch worden hersteld, als ook het asfalt. 

Als bekend is wanneer deze werkzaamheden worden uitgevoerd brengen we u op de 
hoogte. 

 
Het terrein wordt nog altijd gebruikt voor het afstorten van ongeoorloofde zaken, in de 
afgelopen weken heeft Ron weer een aantal zaken kunnen melden bij de gemeente. 

Deze foto is van een verwarmingsketel die was afgestort. 
 

 
 
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 Midden-

Delfland, meer meldingen kan wellicht leiden tot meer handhaving. 
 

Via de site van de gemeente: https://www.middendelfland.nl/ ‘knop’ Iets melden. 

https://www.middendelfland.nl/
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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), Robert Aalbers (algemeen 

bestuurslid) Jeroen Reissenweber (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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