December 2017

Van het bestuur

Middels deze nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte over de laatste ontwikkelingen rondom een BIZ en de collectieve contracten.
Daarnaast wensen wij, als bestuur van Bedrijvenvereniging De Krogten, u fijne kerstdagen en een
gelukkig, gezond en ondernemend 2018.

BIZ doe je Samen
Begin van dit jaar heeft u kunnen stemmen voor
een BIZ (Bedrijven InvesteringsZone). Een BIZ is
een vorm van bedrijvenvereniging waarbij dan álle
bedrijven zijn aangesloten.
Zoals afgelopen voorjaar is bericht hebben we het
quotum van het benodigd aantal stemmen net niet
gehaald en hebben we op dat moment de BIZ niet
in kunnen voeren.

Noteer in uw agenda:

WOENSDAG
17 JANUARI 2018
Tussen 7:30 en 17:30 uur

De afgelopen maanden heeft het bestuur in samenUW STEM DIRECT UITBRENGEN!
werking met haar ambassadeurs en de gemeente
naar aanleiding van de stemming evaluaties gehou- Koffie/thee en broodjes staan voor u klaar.
den en daarop de plannen voor de BIZ op een aanAanwezig zijn bestuur, enkele ambassadeurs en de
tal kleine punten aangepast en opnieuw ingediend
gemeente. Zij kunnen uw, eventuele, vragen beantbij de gemeenteraad.
woorden.
Met deze minimale aanpassingen in het plan heeft
de gemeenteraad opnieuw een verordening afgegeven en kan er nogmaals worden gestemd voor een
De speerpunten in het kort:
BIZ op De Krogten.
Veiligheid
Het bestuur en de gemeente zijn er van overtuigd
Een veilige werkomgeving is belangrijk. Met de
dat op de lange termijn de onderlinge samenwerking, de kwaliteit van de buitenruimte, de collectivi- BIZ kan de collectieve beveiliging worden gehandteit en de initiatieven op het gebied van duurzaam- haafd en mogelijk uitgebreid met service en extra
beveiligingsconcepten. In samenwerking met parheid en mobiliteit etc.. beter gewaarborgd zijn in
een BIZ vanuit een gezamenlijk draagvlak door alle tijen willen we het Keurmerk Veilig Ondernemen
ondernemers op de Krogten met professionele on- behalen. Met dit certificaat kan gericht worden gestuurd op veiligheid. Hiermee kunt u, als ondernedersteuning.
mer, voordeel halen uit uw verzekeringspolis.
Het BIZ-plan en de verordening kunt u lezen op de
Beheer
buitenruimte
website: www.dekrogten.nl/biz
Inzetten op behoud van de hoogwaardige structuur. Met de BIZ houden we elkaar aan nieuwe,
met elkaar vastgestelde, uitgangspunten en beheerstaken voor de buitenruimte. We streven met
de BIZ naar een uniforme uitstraling van de openbare ruimte. Zaken zoals banken, prullenbakken
en plantenbakken moeten voldoen aan hoogwaardige kwaliteits-normen en vooral “hufterproof” zijn.
Leest u verder op de achterzijde

Bereikbaarheid
Door het succes van het bedrijventerrein is de parkeer– en verkeersdruk toegenomen. De aansluitingen op de Noordelijke Rondweg lopen vol. De toename van overnachtende truckers is opgemerkt.
Hierdoor ontstaan niet gewenste situaties en onnodige opstoppingen. Met de BIZ kunnen we deze
problematiek hoger op de agenda krijgen en gezamenlijk met de Gemeente gaan aanpakken.
Schone omgeving
Een schoon bedrijventerrein zorgt voor de gewenste
kwaliteit. Het verwijderen van zwerfvuil, oude reclameborden en, indien nodig, structureel verwijderen
van graffiti zijn een belangrijk onderdeel voor de
BIZ.
Promotie
Om de herkenbaarheid van bedrijventerrein De
Krogten te vergroten en de samenwerking tussen
de ondernemers op het terrein te bevorderen gaat
de BIZ een nieuwe website voor De Krogten opzetten en inrichten, gericht op business-to-business
activiteiten en als verlengstuk van de communicatie
naar en met de ondernemers op het bedrijventerrein.
Gezamenlijke initiatieven
De BIZ draagt zorg dat de huidige lopende collectieve inkoopcontracten ook in de toekomst doorgezet
kunnen worden. Gezamenlijk diensten en producten
inkopen op het gebied van beveiliging, energie, afvalinzameling, duurzaamheid en mobiliteit waarvan

u, als ondernemers en eigenaren, financieel voordeel heeft. We onderzoeken als BIZ daarbij of er
behoefte is om dit uit te breiden, naar bijv. schoonmaakdiensten, kinderopvang, telecom, etc.
Samenwerken & Netwerken
Als ondernemers elkaar beter leren kennen ontstaat er meer begrip voor elkaar en creëren we
een goed klimaat om samen het bedrijventerrein,
en de uitstraling daarvan, op peil te houden en te
verbeteren. De BIZ wil met het organiseren van
ledenvergaderingen, workshops, inloopborrels en
sportieve activiteiten voor leden het mogelijk maken om elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten.
Hoe bereiken we dit?
Door de inzet van een parkmanager kunnen we
bovengenoemde ambities uitvoeren, in samenwerking met u, als ondernemers, gemeente, provincie,
KvK en vastgoedeigenaren. De parkmanager,
aangestuurd door het bestuur, voert namens de
BIZ de taken uit om deze ambities waar te kunnen
maken. U, als ondernemer, hebt één aanspreekpunt waarmee u met vragen, suggesties of andere
zaken omtrent het bedrijventerrein terecht kunt.

Collectieve contracten
Gas & Elektra

Afval
Het contract met
Van den Noort is voor
2018 verlengd.
Wilt u deelnemen in dit collectief neem dan
contact op met Van den Noort; 0162-37 25 54.
Zij maken graag voor u een vrijblijvend voorstel om uw afvalstromen te managen tegen
scherpe tarieven binnen de raamovereenkomst met De Krogten.
Beveiliging
De collectieve beveiliging op ons
bedrijventerrein wordt uitgevoerd
door EBN. Het contract met EBN
is verlengd tot en met 30 juni
2018.

Onlangs bent u allen geïnformeerd over de nieuwe
leverancier voor het collectieve gas– en elektracontract.

De energieconsultant is een onafhankelijk bureau
bemiddelingsbureau. Hun missie is zoveel mogelijk
structurele besparingen voor ons te realiseren. Zij
ontzorgen u op het gebied van energiezaken.
De Energieconsultant zorgt voor strategische inkoop
van gas en elektriciteit; monitoren van energieverbruik en kosten; troubleshooting; contractoptimalisatie; energieonderzoek.
Als deelnemer heeft u voordeel:
- Inkopen van energie in grote volumes
- Energiecontacten met lage tarieven
- Gemak
- Helpdesk
- Digitaal portaal met informatie over eigen
aansluitgingen.

Heeft u interesse om deel te nemen aan de collectieve contracten?
Stuurt dan een e-mail naar info@dekrogten.nl

