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Uitnodiging Algemene 
Ledenvergadering 2021
Graag nodigen wij u uit voor onze digitale Algemene Ledenvergadering 2021 op:
25 maart aanstaande om 16.00 uur.

Net als de voorgaande ALV zal deze weer digitaal plaatsvinden. Na de ALV zal het STEC
rapport “Werken aan toekomstbestendige werklocaties in Weert” worden 
gepresenteerd met gelegenheid tot interactie.
•  Welke kansen ziet u als ondernemer om het terrein toekomstbestendig te maken, 
 ofwel wat moeten absoluut verder verkennen?
• Welke uitdagingen ervaart u op dit moment op het terrein voor een goed 
 ondernemersklimaat, ofwel waar liggen de huidige knelpunten voor ondernemers?
• Wat gebeurt er op dit moment al op het terrein en/of waar zitten bij ondernemersvereniging 
 en ondernemers energie en interesse om (mede) de handschoen op te pakken?

Omdat onze vorige ALV door omstandigheden recent in november 2020 heeft
plaatsgevonden, zullen we streven naar een korte vergadering.

Datum  Donderdag 25 maart 2021
Aanvang 16.00 uur (stipt)
Plaats  ONLINE 

De agenda is als volgt:
  Algemene Ledenvergadering bcLK:
  1. Punten van orde
  2. Actuele zaken / Parkmanagement
  3. Jaarcijfers / begroting & activiteiten
  4. Slot ALV
  AANSLUITEND Interactieve sessie:
  “Werken aan toekomstbestendige werklocaties in Weert” 
  door bureau STEC
  
  ± 17.45 uur Slot online meeting

Om organisatorische redenen vragen wij u om uiterlijk 23 maart aan ons kenbaar te maken 
of u aan- of afwezig zult zijn via: info@parkmanagement-weert.nl
Na aanmelding en acceptatie ontvangt u van ons een link om deel te nemen.
Deelname is kosteloos voor u.
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BEVEILIGING KAMPERSHOEK 
“OP DE SCHOP”

Zoals de ondernemers, werknemers en bezoekers van Kampershoek kunnen zien, draait er op 
het terrein al sinds 2004 een beveiligingssysteem. Met slagbomen bij de ingangen (en een poort 
bij de Helmondseweg), camera’s bij de ingangen en op het terrein en zowel camera-surveillance 
als fysieke surveillance in de avonduren. Dit systeem heeft er een belangrijke rol in gespeeld, 
dat Kampershoek qua misdaadcijfers één van de best scorende terreinen in Nederland is. Ook 
hebben de camera-beelden een aantal keren een rol gespeeld bij de opsporing van verdachten.

Het systeem is ooit gerealiseerd door Securitas en sinds het begin ook door hen in de lucht 
gehouden. De kosten die hiermee gepaard gaan worden gedekt door de deelname van een 
behoorlijk aantal bedrijven. De BcLK spreekt haar waardering uit voor alle bedrijven die dit 
al die jaren hebben gedaan. Door een stukje natuurlijk verloop zijn de inkomsten gestadig 
gedaald en daarnaast zijn de kosten omhoog geslopen. Om de kosten gedekt te krijgen door alle 
ondernemers via een BIZ is niet haalbaar gebleken. Dit is voor het bestuur aanleiding geweest 
om het hele systeem en de exploitatie ervan grondig door te lichten en te kijken naar opties om 
de kosten te verlagen en de dekking vanuit inkomsten te verhogen. Uit overleg samen met andere 
dienstverleners zijn een aantal opties naar voren gekomen.

De kosten kunnen behoorlijk verlaagd worden door te werken met nieuwe draadloze technieken 
en lokale opslag van beelden. Dit in combinatie met een niet-permanente beeldverbinding met 
een alarmcentrale, die alleen wordt gebruikt wanneer daar aanleiding toe is.

Aan de inkomstenkant is het mogelijk om via een andere dienstverlener een deel van zijn klanten 
te laten participeren en financieel bij te laten dragen. Dit alles is tot stand gekomen in overleg 
met Averion en SSG. In de nieuwe opzet is Averion verantwoordelijk voor de techniek en SSG 
verantwoordelijk voor de surveillance en alarmopvolging.

Wat betekent dit voor u?
• Het systeem (camera’s, slagbomen, surveillance) blijft functioneren zoals in de afgelopen 
 jaren;
• Er zal geïnvesteerd blijven worden in de nodige vervangingsinvesteringen met mogelijk   
 zelfs uitbreiding en technologische verbeteringen in de toekomst;
• Voor 1 april zal de nieuwe contractpartner Averion/SSG alle bestaande klanten van het 
 Securitas collectief benaderen voor overname van het contract. Voor alle Securitas klanten 
 zullen de tarieven dalen;
• Averion/SSG zal contact opnemen voor een afspraak, waar u eventuele nadere vragen kunt  
 stellen;

Gedurende ruim 15 jaar is Securitas een goede partner geweest bij de instandhouding en het 
beheer van het systeem en men is dit nu ook bij de overdracht. De BcLK stelt dit zeer op prijs.
Daarnaast zouden we het zeer waarderen van de bestaande contractanten, wanneer men 
meewerkt aan een geruisloze overgang naar de nieuwe partner Averion/SSG.
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     ZEER GESLAAGDE EERSTE

Op 19 november hielden we onze Algemene 
Ledenvergadering 2020. Normaal is het 
streven om dit eind maart te doen met een 
terugblik op het voorafgaande jaar en een 
vooruitblik naar het nieuwe jaar. 

Net zoals bij zoveel activiteiten zette ook hier 
het Corona virus een streep door de rekening. 
Nadat in de loop van het jaar steeds duidelijker 
werd dat een fysieke ALV er niet in zat, is 
op een gegeven moment gekozen voor een 
digitaal format. Velen zullen hier in de loop 

van het vorig jaar mee hebben leren werken, 
TEAMS, ZOOM en WebEx zijn “household 
names” geworden. Gezien het aantal 
deelnemers (uiteindelijk ca 35) hadden we 
besloten om het op een professionele wijze te 
organiseren in samenwerking met, en vanuit 
de studio van Averion op Kampershoek.

De bijeenkomst bestond uit twee delen. De 
ALV en na een korte pauze de toekomst van de 
beveiliging van Kampershoek. Over dit laatste 
onderwerp elders meer in dit BcLK Contact.



.

4  bcLK contact - maart 2021 

In de ALV wordt normaal uitgebreid stilgestaan 
bij de activiteiten van de BcLK. Helaas moesten 
we hiervan melden, dat die in 2020 stuk voor 
stuk waren gecancelled. 

Om toch nog contact te hebben met onze 
leden is er in oktober/november een actie 
georganiseerd, waarbij we alle leden (en niet-
leden) een bezoekje hebben gebracht en een 
snoeppot hebben bezorgd. Om zo ook iedereen 
een hart onder de riem te steken, met daarnaast 
de mededeling dat we het waardeerden dat 
de leden ons trouw blijven en dat we voor 
2020 afzagen van contributieheffing. Naast 
veel waardering heeft dit ook nog een aantal 
nieuwe leden opgeleverd!

De financiële situatie van de BcLK blijft 
onverminderd solide. Dit stelde ons dan 
ook in staat om voor een jaar af te zien van 
contributie inning.

De gebruikelijke borrel ter afsluiting werd erg 
gemist en we sloten af met de mededeling, 
dat we hoopten, dat in 2021 het snel weer 
“business as usual” mag worden voor zowel 
de leden als de BcLK.

  DIGITALE ALV BCLK  

BcLK Save-the-dates 2021
Onderstaand de data, die we hebben gereserveerd voor ledenactiviteiten. Uiteraard is dit 
momenteel nog met veel onzekerheid omgeven. Vast staat in ieder geval, dat wij op 25 maart 
aanstaande een digitale ledenbijeenkomst zullen hebben. Met als thema onze Algemene 
Ledenvergadering en een interactieve sessie over het STEC Rapport. (Zie hierover elders in dit 
BcLK Contact). De overige data zijn nog onder voorbehoud. Wellicht doen we er hiervan ook 
een aantal in digitale vorm of zullen we er één of meer schrappen. Hierover wordt u tijdig 
geïnformeerd.

25 maart 2021  16.00 uur Digitale Ledenbijeenkomst: ALV en STEC rapport
17 juni 2021  16.00 uur Ledenbijeenkomst
16 september 2021 16.00 uur Ledenbijeenkomst
25 november 2021  16.00 uur Eindejaarsbijeenkomst
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VERKEERSPROBLEMATIEK MILIEUSTRAAT

De afgelopen tijd is er regelmatig ernstige 
verkeersoverlast geweest in een deel van de 
Graafschap Hornelaan, vanwege wachtend 
verkeer voor de Milieustraat. Naar aanleiding 
van eigen ervaringen en ook opmerkingen 
van ondernemers zijn we in contact getreden 
met de Gemeente. Hier onderkent men het 
probleem en is men na aan het denken over 
oplossingen. In dit overleg heeft de BcLK 
toegezegd onderzoek te verrichten om nadere 

details te weten te komen, die bij kunnen 
dragen aan een oplossing. 

Dit is inmiddels gebeurd via een kleine 
digitale vragenlijst, die de ondernemers is 
toegestuurd. Deze enquête is ook al behoorlijk 
vaak ingevuld, dank daarvoor.

We zullen de uitkomsten op korte termijn met 
u en de gemeente delen.
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Colofon
bcLK contact is een uitgave van 
bedrijven contactgroep 
Leuken-Noord/Kampershoek

Redactie: Bestuur bcLK

Productie: DeHuisstijlDrukkerij

Secr.: Graafschap Hornelaan 140 H
 6004 HT Weert
 Tel. 06-57889087

BestuurBestuur
Voorzitter: 

John Huizing, HMS, +31 620 745 596

Penningmeester: 

Jean-Pierre Gruijthuijsen, LEDProfz.nl,  +31 653 132 657

Bestuursleden:

Léon Janssen, ERA, +31 622 461 346

Claudia Moonen, Werk.kom +31 495 584 670

Erwin van Eeten, Jos Poell + 31 495 534 805

Dick Voets, DeHuisstijlDrukkerij +31 162 686 761

Onder deze titel werden onlangs de bevindingen gepresenteerd van onderzoeksbureau STEC 
naar de acht Weerter bedrijventerreinen. Naast het schetsen van een algemeen beeld is 
er per terrein gekeken naar indicatoren als: Economie & werkgelegenheid, Marktwaarde & 
vastgoed, Marktconforme omgeving & bereikbaarheid, Energietransitie en klimaatadaptatie, 
Automatisering & digitalisering, Circulaire economie.

Hierin werd voor ieder terrein de positie bepaald in de economische levenscyclus, dit met name 
ook ten opzichte van een groot aantal terreinen in Nederland. 

Deze bevindingen zijn naar onze mening ook zeer interessant én relevant voor ondernemers 
op Kampershoek en Leuken-Noord. We hebben dan ook afgesproken met de gemeente 
Weert, dat de bevindingen binnenkort worden gepresenteerd aan de onze leden. 
We willen dit doen in combinatie met de ALV op 25 maart aanstaande. De gemeente en 
STEC zullen de bevindingen, toegespitst op Kampershoek en Leuken-Noord delen en we willen 
organiseren dat er gelegenheid is tot digitale interactie!

•  Welke kansen ziet u als ondernemer om het terrein toekomstbestendig te maken, 
 ofwel wat moeten absoluut verder verkennen?
• Welke uitdagingen ervaart u op dit moment op het terrein voor een goed 
 ondernemersklimaat, ofwel waar liggen de huidige knelpunten voor ondernemers?
• Wat gebeurt er op dit moment al op het terrein en/of waar zitten bij ondernemersvereniging 
 en ondernemers energie en interesse om (mede) de handschoen op te pakken?

Aanmelden voor 23 maart via: info@parkmanagement-weert.nl
Na aanmelding en acceptatie ontvangt u van ons een link om deel te nemen.
Deelname is kosteloos voor u.

PRAAT MEE OVER:
WERKEN AAN TOEKOMSTBESTENDIGE 

WERKLOCATIES IN WEERT
OP 25 MAART 2021


