In deze nieuwsbrief wil het bestuur van de Stichting Bedrijvenkring
Oudenrijn u informeren over actuele zaken die spelen op
Bedrijventerrein Oudenrijn.

Bestuursmededelingen

Stichting Bedrijvenkring Oudenrijn heeft een
geheel nieuw bestuur!
Na de laatste oproep van voorzitter André aan de Stegge, hebben diverse enthousiaste
ondernemers zich opgegeven voor een bestuursfunctie binnen het bestuur van
de Stichting Bedrijvenkring Oudenrijn. (BKO)
Op 22 november wil het bestuur zich graag aan u voorstellen tijdens een informele
bijeenkomst.
Meer informatie over de bijeenkomst vindt u verderop in de nieuwsbrief
Het bestuur heet u graag van harte welkom deze middag!

Bedrijventerrein Oudenrijn ontvangt € 4.032,42
van Interpolis
Op dinsdag 11 september ontving de voorzitter van de Stichting Bedrijvenkring Oudenrijn,
André aan de Stegge, een cheque ter waarde van € 4.032,42 van Interpolis uit handen van
Arnoud Stam, Clustermanager Verzekeren bij Rabobank Utrecht. Lees meer

Meldt uw AED aan en red
levens!
Diverse bedrijven op Bedrijventerrein Oudenrijn zijn in
het bezit van een AED. Helaas niet niet bij iedereen
bekend bij welke bedrijven dit geval is en dat kan
levensbedreigend zijn.
Heeft u een AED in uw bezit, meldt deze dan aan
opwww.aed.rodekruis.nl.
Op die manier zijn uw collega bedrijven op de hoogte en
kunnen in geval van nood levens gered worden.

Keurmerk Veilig Ondernemen

Met de buiten beter app meld
je een probleem sneller bij de
gemeente!
Slecht bijgehouden perkjes, scheve of defecte
lantaarnpalen, kapotte bushokjes of andere soort
overlast?
Meldt overlast snel en efficient direct bij de gemeente.
Installeer de app via de appstore op je telefoon.
Meer informatie: www.buitenbeter.nl

Donkere Dagen Offensief"
weer actueel!
Stichting Bedrijvenkring Oudenrijn en onze wijkagent,
Erik Schep, vragen uw aandacht voor onderstaand
bericht:
’Donkere Dagen Offensief’ weer actueel!
In deze periode van het jaar is het ‘Donkere Dagen
Offensief’ van kracht. De dagen worden weer korter en
de nachten langer, volgens de statistieken neemt de
kans op overvallen en bedrijfsinbraken toe. Dit is voor de
politie en gemeenten, maar natuurlijk ook voor collectief
beveiliger Spike Security aanleiding om de krachten te
bundelen en te proberen de criminaliteit tegen te
gaan.Lees meer

Camerabeveiliging
In samenwerking met 7 andere
bedrijventerreinen gaat Bedrijventerrein
Oudenrijn gebruik maken van
Camerabeveiliging via de firma Spike
Security. Voor deze samenwerking is de
Vereniging U-Safe opgericht, welke het
cameraproces zal begeleiden.Tevens
onderzoeken wij de mogelijkheid om
gezamenlijk beperkte surveillance ter
ondersteuning te laten uitvoeren.
U kunt uw Persoonlijke Alarm Centrale
(PAC) opdracht geven contact op te
nemen met Spike Security. Zij zullen de
doorschakeling van uw alarmcentrale naar
het uitkijkcentrum voor u in orde maken.
Voor verder informatie over de
camerabeveiliging op Bedrijventerrein
Oudenrijn kunt u contact opnemen
metFrank van Essen van U-Safe
via frank@nhfservices.nl.

Bewegwijzering
De wildgroei aan bebording was al jaren een doorn in
het oog van vele ondernemers op het Bedrijventerrein.
Begin 2017 heeft Revis Techniek de bestaande
bewegwijzering vervangen door mooie nieuwe borden.
Dit betreft de borden bij de entree van het
Bedrijventerrein, de bewegwijzering en het naambord bij
uw pand, welke is geplaatst op gemeentegrond.
Inmiddels zijn al veel bedrijven voorzien van een mooi
nieuw bord! Uw bedrijf nog niet?
Neem dan contact op met Revis via: info@revis.nl

Netwerken met uw collega's
Op donderdag 22 november organiseert de Stichting
Bedrijvenkring Oudenrijn een bijeenkomst voor alle
ondernemers van Bedrijventerrein Oudenrijn.
Sinds enige tijd is er een volledig nieuw bestuur en het
lijkt ons goed dat ieder eens kennismaakt met ons.
Tijdens deze bijeenkomst willen ook duidelijk maken
waar we hier zoal mee bezig zijn op ons prachtige
bedrijventerrein.
Tevens is het een mooie gelegenheid om je collega's
van het bedrijventerrein te ontmoeten!
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 22
november van 16:30-19:00 bij Bij Goes, Naamrijk 1 te
De Meern.
Aanmelden kan via info@oudenrijn.com

Leidscherijn Golf
Meerdere malen per jaar organiseert Leidscherijn Golf
golfdagen voor de echte golfliefhebber.
Heeft u interesse? Kijk dan even op de website van
Leidscherijn Golf.

Oudenrijn Whatsapp-groep

Op diverse bedrijventerreinen is er al een collectieve
Whatsapp-groep actief.
Het bestuur van de Stichting Bedrijvenkring Oudenrijn
onderzoekt in samenwerking met het KVO-team de
mogelijkheden voor een dergelijke Whatsapp-groep op
Bedrijventerrein Oudenrijn.
Op die manier kunnen de ondernemers op de hoogte
gehouden worden van misstanden op het
bedrijventerrein en elkaar en de direct betrokken
instanties op de hoogte stellen hiervan.
Bent u nog geen lid van de Whatsapp-groep? Laat dit
dan even weten aan het secretariaat
via:info@oudenrijn.com
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