Aandachtspunten

De kop is weer van het nieuwe jaar, carnaval weer achter
de rug en de Statenverkiezingen staan voor de deur. De
uitslag hiervan is ook voor de bedrijventerreinen van belang. De SBBU kijkt graag verder dan de eigen terreinen en
neemt dan ook actief deel aan de stichting Parkmanagement Brabant, waarbij ca. 30 parkmanagers hun krachten
en kennis bundelen. We delen onderling kennis, definiëren beleid / strategie richting overheden en trekken ook
gezamenlijk richting overheden op. Vanuit deze stichting
heeft onlangs overleg met de Provincie plaatsgevonden.
Uiteindelijk willen we allemaal een veilige en bereikbare
bedrijfsomgeving, aantrekkelijke en up-to-date werklocaties en een professioneel management en beheer van
bedrijventerreinen.

SBBU-PORTAAL GEEFT
KOSTELOOS INZICHT IN UW
ENERGIEVERBRUIK
Alweer enige tijd geleden heeft de SBBU in samenwerking met
Enexis bijna alle kleinverbruikaansluitingen op de Udense bedrijventerreinen ‘slim gemaakt’. De slimme meter kan u meer
inzicht geven in uw energieverbruik. Daarmee kunt u vervolgens energie en geld besparen! Als SBBU-deelnemer kunt u
via het SBBU-portaal uw slimme meter kosteloos uitlezen. Dit
geldt zowel voor klein- en grootverbruikaansluitingen. Meer
info? Kijk op www.sbbu.nl/slimme meter of bel 0413-249972.

Besparen op afval!
Groener, slimmer en voordeliger
‘Een wereld zonder afval’ is het motto van het Brabantse familiebedrijf Van Kaathoven Groep, waarmee de SBBU een contract heeft afgesloten dat SBBU-deelnemers gemiddeld 15%
kostenbesparing oplevert. Aan die afvalvrije wereld werken we
graag mee.
Aangezien de helft van de kosten van afvalverwerking bestaat
uit transportkosten, leidt het bundelen van het aanbod tot
kostenbesparingen. Hoe meer adressen in het collectief, hoe
lager de transportkosten. Inmiddels maakt het merendeel van
de SBBU-deelnemers al gebruik van het collectief en profiteert
daarmee van zeer gunstige tarieven. Door het grote afvalvolume kan de afvalinzamelaar effectiever werken en wordt de
prijs voor inzameling uitsluitend bepaald op basis van het
afvalgewicht. Maakt u nog geen gebruik van het collectief?
Neem dan contact met ons voor een vrijblijvend prijsvergelijk.
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‘We gaan
voor een
dikke 8’

“

Onze bedrijventerreinen scoren ruim voldoende
tot goed, maar het liefste zou ik gaan voor een
dikke 8.” Maarten van Helden is duidelijk: de
Parkmanager namens SBBU blijft zich inzetten voor
kwalitatief betere industrieterreinen. Te beginnen
met de hercertificering van het KVO, Keurmerk Veilig
Ondernemen.

KVO is in het leven geroepen door het Ministerie van Economie,
met als doel de industrieterreinen in Nederland schoon, heel
en veilig te houden. MKB Nederland werd aangewezen als uitvoeringsorgaan, dat op haar beurt de lokale parkmanagements
inzette. “In Uden waren we toen al bezig met dezelfde ambitie”,
aldus Van Helden. “Na de revitalisering van 2005 hebben we samen met de gemeente doelen gesteld. Het Keurmerk Veilig Ondernemen sloot daar prima op aan.”
Vlag en wimpel
In 2016 oordeelde keuringsinstantie Kiwa dat de Udense industrieterreinen het keurmerk verdienen. “Geslaagd met vlag en
wimpel”, vertelt Van Helden, die vindt dat het keurmerk toegevoegde waarde heeft. “We tonen aan dat we samen werken aan

de kwaliteit van de Udense industrieterreinen. Daarnaast zorgen
de onderliggende afspraken met de gemeente, politie en brandweer voor continuïteit.”

Actuele aandachtspunten bij het overleg met de provincie
zijn:

Nieuwe parkeerplaats
In de voorbije drie jaar zijn verschillende doelen behaald, zoals
een veilige oversteekplaats voor de toenmalige ROC-studenten,
een opschoningsslag van de bermen (inclusief een beter waterbeheer) en een splinternieuw parkeerterrein nabij de milieustraat. “Inclusief openbare douche en toilet. Helaas is gebleken
dat we die voorziening nog vandalismebestendiger moeten maken, maar het is een prachtige voorziening.”

• de meerwaarde van samenwerking en organisatiekracht
op bedrijventerreinen;
• het tekort aan parkeervoorzieningen voor vrachtwagens;
• de bereikbaarheid van bedrijventerreinen;
• de huisvesting van arbeidsmigranten;
• de versnelling van verduurzaming van bedrijventerreinen
en de rol van *bedrijventerreinen in de totale opgave in
de energietransitie;
• de functiemenging op bedrijventerreinen;
• de sociale- en verkeersveiligheid op bedrijventerreinen.

Criminaliteit bestrijden
Uitdagingen zijn er ook, zoals de (tegen de landelijke tendens
in) gestegen criminaliteit in Noordoost-Brabant. “De KVO-werkgroep heeft de wens dat er beveiligingscamera’s ophangen worden, omdat dit een bewezen preventieve werking heeft. We zijn
hierover nog in discussie met de overheden. We zien echter dat
omringende gemeenten al steeds meer camera’s op bedrijfsterreinen plaatsen, wat criminelen naar Uden lokt. Dat is natuurlijk
totaal onwenselijk. Met camerabeveiliging zouden we dus een
behoorlijke verbetering kunnen realiseren.”

Allerlei thema’s die ook in Uden spelen of mogelijk in de
toekomst gaan spelen. Omdat wij het belangrijk vinden
om te weten wat er leeft bij ú als ondernemer en wat uw
mening is over bedrijventerrein gerelateerde zaken, plan ik
regelmatig samen met collega-bestuurders bedrijfsbezoeken. Vindt u het ook leuk en nuttig om een keer met ons
bij te praten? Dan hoor ik graag van u via info@sbbu.nl of
0413-249972.

Gemeenschappelijk belang
Van Helden verwacht geen problemen voor het opnieuw behalen van het Keurmerk Veilig Ondernemen. “We hebben het in
Uden goed voor elkaar. Dat is in het belang van ons allemaal. Een
mooi, schoon en veilig industrieterrein trekt weer nieuwe ondernemers, verbetert het werkklimaat, maakt bedrijfsgebouwen
waardevaster, enzovoorts. Wij gaan voor die dikke 8.”

Het is de kracht van herhaling; De SBBU
is er voor u!
Evert Oostendorp,
voorzitter

www.sbbu.nl
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