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Bedrijvenpark Bornsestraat biedt plek aan uiteenlopende bedrijvigheid. Van grote industrie tot
groothandel en logistiek, van internationals tot locals. Allen kunnen ze hier een goede boterham
verdienen. Daarvoor is het wel van belang dat het park een goede uitstraling heeft voor
medewerkers, klanten en uzelf als ondernemer. Verder dienen zaken als veiligheid en (digitale)
bereikbaarheid goed geregeld te zijn. Samen kunnen we dit beter organiseren dan alleen. Vandaar
dat we een vereniging hebben waarin we samenwerken aan de kwaliteit van Bedrijvenpark
Bornsestraat.
Hoe meer leden onze vereniging telt, hoe meer we kunnen bereiken!

Belangenbehartiging
De vereniging behartigt de collectieve
belangen van haar lidbedrijven richting de
gemeente en andere overheden. Dit gaat
onder meer over het onderhoudsniveau van
het groen, openbare verlichting,
bewegwijzering, (verkeers)veiligheid en
beschikbaarheid van goed personeel.

Veiligheid

•

In 2019 hebben we het certificaat voor het Keurmerk
Veilig Ondernemen (KVO) wederom
behaald. Dit wil zeggen dat we slim
samenwerken met de gemeente,
politie en brandweer om de veiligheid
op onze bedrijvenparken te verhogen.
Verder leidt dit keurmerk tot een
korting van 10% of meer bij enkele
verzekeraars.

•

Om de veiligheid verder te verhogen is
RJ Security als collectieve beveiliger
geselecteerd voor surveillance en
alarmopvolging. Cameratoezicht
behoort tot de verdere mogelijkheden
die we collectief oppakken.

Netwerken
We houden twee keer per jaar een
algemene ledenvergadering waarin we
gezamenlijk bespreken hoe ons
bedrijvenpark functioneert en acties
uitzetten om het nog beter te maken. Deze
vergadering biedt ook een uitstekende
gelegenheid om andere ondernemers te
leren kennen.
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Collectieve Inkoop
Door gebruik te maken van inkoopvoordelen van de grotere bedrijven en van reeds bestaande
collectieven op andere bedrijventerreinen kunnen we enkele zaken zeer voordelig inkopen:
• Energie: gas en elektra. Toekomst: zonnepanelen en subsidies daarvoor.
• Breedband/glasvezel
• Zorgverzekering
• Zelfde korting op brandstof als Taxicentrale Almelo bij tankstation Avia
Een aantrekkelijk bedrijventerrein voor werknemers en werkgevers
Bedrijvenpark Bornsestraat kent vrijwel geen leegstand en verloedering en we doen er alles aan
om dat zo te houden. Onder andere door samen met de gemeente te kijken hoe het
onderhoudsniveau van de openbare ruimte op peil gehouden kan worden, en door het park nog
aantrekkelijker te maken voor werknemers door bijvoorbeeld wandelroutes te optimaliseren.
Om ook nieuwe werkgelegenheid aan ons te binden willen we het bedrijvenpark nog beter op
de kaart zetten. Het realiseren van een wandelpad langs de Weezebeek is daar een resultaat
van. Door een subsidie van de provincie en de gemeente hadden we hier ook budget voor.
Bestuur en parkmanager
De bedrijvenkring is een vereniging en wordt bestuurd door vijf ondernemers die zich
belangeloos inzetten voor de kwaliteit van ons park:
• Voorzitter: Mark Niemeijer (J&J Techniek)
• Secretaris: Laurens Pouwel (URENCO Nederland)
• Penningmeester: Jan Grob (Grob Administratie & Belastingadviezen)
• Lid: Erwin Abbink (PI/De Fabriek)
• Lid: Jan Hammink (Hammink & de Planthof)
De bestuursleden worden professioneel ondersteund door parkmanager Gertjan Mollink.

Lidmaatschap:
Ondertussen is 60% van de bedrijven op Bedrijvenpark Bornsestraat lid van de Bedrijvenkring. Zij zorgen
samen voor een leefbaar bedrijvenpark waar we nog jaren een goed belegde boterham kunnen verdienen.
Bent u nog geen lid neem contact op via info@bedrijvenparkbornsestraat.nl of 06-47547147. De
contributie bedraagt € 213,73 per jaar. Dit bedrag heeft u snel terugverdiend als u aan één van de
inkoopprojecten deelneemt.

