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NIEUWSFLITS – mei 2015
Inhoud:
1. Himmel-Sewei

4. VKB Regeling

2. Algemene Ledenvergadering en BBQ

5. Bedrijfsrisicoscan

3. Nieuwe Website

6. Calamiteitenkaart

1. HIMMELSEWEI
In het voorjaar van 2013 heeft op bedrijventerrein Sewei de allereerste ‘HImmel Sewei’
plaatsgevonden. In het plan van aanpak van de werkgroep KVO-B Sewei voor de periode 20142016 is opnieuw als maatregel opgenomen om in het kader van beheer en onderhoud een
Himmeldei te organiseren op het bedrijventerrein Sewei. De HimmelSewei zal dit jaar gehouden
worden op donderdag 4 juni a.s. Er zijn opnieuw diverse partijen bereid gevonden om
belangeloos mee te helpen met het schoonmaken en opruimen van allerlei zaken op ons
bedrijventerrein. U kunt u als ondernemer ook voor de verschillende activiteiten op uw locatie
aanmelden voor deze acties. U vindt een intekenlijst voor deze activiteiten ook als bijlage bij deze
Nieuwsflits. Aan het eind van de middag vindt er een centrale afsluiting plaats bij ‘De Weidse Blik’
aan de Ambachtswei 4. Hier zal naast een Algemene Ledenvergadering ook nog een rondleiding
op het bedrijf volgen en de HimmelSewei wordt afgesloten met een Barbecue.
Het programma ziet er als volgt uit:
9.00 u.
9.30 u.
10.00 u.
12.00 u.
13.00 u.
16.30 u.
17.00 u.
18.00 u.
19.00 u.

Start vanaf Molkwarder Koeke (Transportwei 11) met aankondiging op terrein
Opening met koffie (bij en met Molkwarder Koeke): alle ondernemers zijn welkom
HimmelSewei acties op het terrein (alle uitvoerenden in speciale hesjes)
Lunch alle medewerkers bij Pastiel
Vervolg HimmelSewei acties
Verzamelen bij Weidse Blik voor afsluiting
Algemene Ledenvergadering Sewei
Bedrijfsbezoek Weidse Blik
Afsluitende Barbecue (ook stands van o.a. brandweer aanwezig)

De Sewei zet zich hiermee weer op de kaart als een ‘schoon, heel en veilig’ bedrijventerrein en wij
hopen en rekenen erop dat zoveel mogelijk ondernemers op ons terrein mee gaan doen aan dit
goede initiatief. Zet 4 juni daarom in uw agenda en doe mee met de HimmelSewei!
U kunt uw ingevulde intekenlijst terugmailen naar info@belangenverenigingsewei.nl

2. ALGEMENE LEDENVERGADERING EN BBQ
Op donderdag 4 juni a.s. vindt aansluitend op de activiteiten rond de HimmelSewei vanaf
17.00 u. weer de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats. Tijdens deze ALV zal, naast
de algemene punten, ook weer de KVO-B duim worden uitgereikt aan de ondernemer op de
Sewei, waarvan de commissie van mening was dat dit bedrijf er de afgelopen KVO-B periode
tijdens de schouwen het meest verzorgd uitzag.
Bovendien zullen er een aantal informatieve stands zijn met informatie van de brandweer en
over kortingsmogelijkheden op uw verzekering. En na de vergadering volgt een interessante
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rondleiding bij gastheer De Weidse Blik. Vanaf 19.00 uur is er daarna voor alle ondernemers
van Sewei gelegenheid te netwerken en nadere kennismaking onder het genot van een
heerlijke barbecue. Graag even opgave via info@belangenverenigingsewei.nl
De gedetailleerde agenda voor de ALV en het verslag van de vorige vergadering volgen nog.

3. NIEUWE WEBSITE
In de afgelopen maanden zijn we bezig geweest met een compleet nieuwe website met de
naam: www.BVSewei.nl Deze website is nog niet klaar en staat ook nog niet op het internet,
omdat een website een belangrijke vorm van uiting is willen we dit ook echt goed doen.
Wij als bestuur vinden het belangrijk om ons als belangen vereniging op het internet te
presenteren en u als ondernemer te informeren. Naast deze presentatie en informatie op de
nieuwe website willen we ook kijken of we als vereniging nog dichter bij u als ondernemer
kunnen gaan staan. We willen u dan ook een platform aanbieden waarop u als ondernemer
samen met uw bedrijf gepresenteerd wordt. Ook het aanbieden van een bepaalde dienst of
product hopen we mogelijk te gaan maken. Zodra de nieuwe website wordt gelanceerd wordt
u hiervan op de hoogte gesteld. Heeft u nog ideeën voor onze website dan horen we dat
graag!

4. VKB REGELING
Ook voor 2015 kunt u weer gebruik maken van de zogenaamde aanpak Veiligheid Kleine
Bedrijven (VKB). In 2015 beperkt deze regeling zich echter in principe tot een gratis
veiligheidsscan. Met een gratis veiligheidsscan uit de regeling VKB kan de veiligheid in bedrijven
(met maximaal vijftig fte’s) worden verbeterd. De scan wordt ter plekke uitgevoerd door een
adviseur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) die de
veiligheidsrisico’s in kaart brengt en gratis advies geeft over maatregelen om de veiligheid in en
om een bedrijf te vergroten. Ondernemers die geïnteresseerd zijn in een scan kunnen zich
opgeven via www.veiligondernemenbeginthier.nl. Op deze website staat meer informatie over VKB
voor ondernemers en branche- en koepelorganisaties. Een deskundige van het CCV zal ook
aanwezig zijn op de HimmelSewei om voor geïnteresseerde bedrijven een gratis scan uit te
voeren. U kunt zich hiervoor opgeven via de intekenlijst.

5. BEDRIJFSRISICOSCAN
Om
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voorkomen
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bedrijf
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u

zelf

allerlei

preventiemaatregelen uitvoeren. Bovendien dient u ook aan diverse voorschriften van de
gemeente en de brandweer te voldoen. Deze zijn alle opgesteld in het belang van de
veiligheid binnen uw bedrijf, want brand is één van de ergste zaken die u als ondernemer
kan overkomen. Wilt u weten of u binnen uw bedrijf uw preventiemaatregelen op orde heeft,
of tips over hoe u wellicht dit nog verder kunt verbeteren, dan kunt u via de
brandweer/gemeente een gratis risico bedrijfsscan aanvragen. Na deze scan heeft u up-todate informatie of er risico’s binnen bedrijf zijn, waar ze zitten, hoe groot de risico’s zijn en
wat er aan kunt doen. Heeft u interesse in zo’n bedrijfsscan, dan kunt u contact opnemen
met Theo van der Duin van de brandweer, tel. 088 – 229 8653 of met Heert Jan Swart van de
gemeente, tel. 0513 – 239127.
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6. CALAMITEITENKAART
Enkele jaren geleden hebben wij u in kader van het KVO-B een zgn Calamiteitenkaart doen
toekomen, waarop alle belangrijke contactgegevens in kader van ‘schoon, heel en veilig’
bijeen zijn gebracht. Uiteraard veranderen bepaalde gegevens in de loop van de tijd. Wij
hebben deze kaart nu geactualiseerd en mailen hem u als bijlage bij deze nieuwsflits
opnieuw toe. Naast een aantal algemene gegevens kunt u deze kaart aanvullen met uw eigen
gegevens en op een aantal belangrijke en vooral zichtbare punten binnen op bedrijf
ophangen.

