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Terugblik op een 
bijzonder jaar
Beste ondernemers  en andere 
betrokkenen van OV Oude 
Molen.

Het jaar 2018 loopt alweer 
langzaam ten einde. Tijd om 
toch even terug te kijken op 
een bijzonder jaar. Er zijn de 
nodige avonden georgani-
seerd en we hebben, samen 
met heel veel leden, gezellige 
en informatieve bijeenkom-
sten gehad. We zijn gestart 
met de inventarisatie van en 
het realiseren van een duur-
zaam bedrijventerreinen. 
Tijdens de informatieavond 
op de Steenspil waren veel 
Oude Molen ondernemers en 
belangstellenden aanwezig. 
Heel wat collega’s hebben 
zich aangemeld en een duur-
zaamheidsscan laten uitvoe-
ren. Begin 2019 zal hier een 
rapport over gepresenteerd 
worden.  Daarnaast zijn er 
meerdere nieuwe onderne-

mingen gestart op Oude Mo-
len en er wordt weer volop 
gebouwd op ons bedrijven-
terrein. Een positieve ontwik-
keling voor ons allemaal.

Hercertificering KVO
In 2019 zal de hercertifice-
ring van het KVO-certificaat 
plaatsvinden. Daarom willen 
we jullie vragen de enquête 
over veiligheid en werkom-
geving in te vullen, die we in 
januari gaan rondmailen. Dat 
is belangrijk want op basis 
van die input gaan we samen 
met gemeente, politie en 
brandweer de aandachtpun-
ten en doelen voor de ko-

mende drie jaar vaststellen.
Bovendien gaan we begin 
2019 de haalbaarheid van 
een glasvezelnetwerk on-
derzoeken. Graag vernemen 
we van iedereen in hoeverre 
er interesse is in toegang tot 
zo’n snel netwerk. 

Veel op de agenda
Er staat dus veel op de 
agenda voor 2019, maar we 

starten natuurlijk met onze 
jaarlijkse nieuwjaarsbijeen-
komst. Dit jaar vindt die 
plaats op vrijdag 18  januari, 
bij restaurant Le Bouleau. Ik 
hoop jullie daar allemaal te 
mogen ontmoeten en wens 
iedereen fijne kerstdagen en 
een geweldige jaarwisseling.

Mariëlle ter Bogt 
vicevoorzitter 

Sinds 25 mei 2018 is de 
Algemene verordening 
gegevensbescherming 
(AVG) van toepassing. Dat 
betekent dat in de hele Eu-
ropese Unie dezelfde priva-
cywetgeving geldt.

Ook OVOM is gehouden aan 
deze wetgeving en heeft in 
dat kader haar privacystate-
ment aangepast. Wij verwij-

zen jullie graag naar onze 
website.

Persoonsgegevens
De AVG houdt in dat wij niet 
zonder meer gebruik mogen 
maken van bijzondere per-
soonsgegevens van de on-
dernemers. Voor het gebruik 
van deze gegevens hebben 
wij (eenmalig) de uitdruk-
kelijke toestemming van de 

ondernemer nodig. Wij zul-
len als bestuur ieder lid een 
e-mailbericht sturen met het 
verzoek deze toestemming te 
geven. Aan iedereen de op-
roep om de mail snel te be-
antwoorden, zodat de vereni-
ging weer voldoet aan haar 
wettelijke verplichtingen.

Vragen? 
Mochten er vragen zijn over 

de AVG, dan kan via e-mail 
contact opgenomen worden 
met Angelique Nuijten:
a.nuijten
@boz.haansadvocaten.nl

De AVG: ook wij doen mee!

OPROEP
Bestuursleden gezocht! 
Interesse? Stuur een e-
mail naar: secretariaat@
ovoudemolen.nl
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Ook op Oude Molen start 
een inventarisatie van de 
behoefte aan de aanleg 
van glasvezel. Zoals op 
veel bedrijventerreinen is 
hier een snelle glasvezel-
verbinding eveneens bij 
velen een langgekoesterde 
wens. 

Locaties als deze worden 
veelal niet meegenomen in 
algemene verglazingstra-
jecten en zijn aangewezen 
op eigen initiatieven. Die 
sneuvelen dikwijls door 
gebrek aan expertise, hoge 
aanlegkosten of het niet 
kunnen bundelen van de 

vraag. Daarom is besloten 
een partner te zoeken voor 
de realisatie van een glasve-
zelnetwerk. Deze gevonden 
in CBizz. Als er uit een eerste 
inventarisatie voldoende 
animo blijkt onder de leden, 
zullen zij nader onderzoek 
doen en een vraagbunde-
lingstraject opzetten.

Leverancier
CBizz is leverancier van 
zakelijke internetdiensten 
en richt zich vooral op de 
glasvezelmarkt. CFO Jan Kas-
telein vertelt: “Wij zijn ge-
specialiseerd in de uitrol van 
glasvezel op bedrijventerrei-

nen en in het aanbieden van 
verbindingen en diensten 
hierover. Dit doen we op 
ruim 100 bedrijventerreinen 
door heel Nederland. Elke 
maand leveren we wel op 
één of twee bedrijventerrei-
nen glasvezel op. Zo hebben 
we onlangs drie locaties in 
Oud-Gastel en Oudenbosch 
voorzien van een netwerk, 
waarover we hoogwaardige 
zakelijke verbindingen leve-
ren tegen een scherpe prijs.”

Enquete
Binnenkort ontvangt u een 
uitnodiging voor een en-
quete. We verzoeken u vrien-

delijk hieraan deel te nemen. 
Hiermee willen we inzicht 
krijgen in de behoefte en 
specifieke wensen rondom 
zakelijke internetverbindin-
gen op het bedrijventerrein. 

Vestigingsklimaat
We zijn ervan overtuigd dat 
de komst van een glasvezel-
netwerk in het belang is van 
alle hier gevestigde onderne-
mingen. 
Het is bovendien gunstig is 
voor het vestigingsklimaat 
en de waarde van het be-
drijventerrein. We zien uw 
mening met belangstellig 
tegemoet. 

Inventarisatie aanleg glasvezel Oude Molen

Op 25 juni vond op de 
school Steenspil een kick-
off plaats over het verduur-
zamen van ons bedrijven-
terrein. Een kopgroep van 
zo’n 20 leden is gestart met 
het invullen van de milieu-
barometer. Om te bezien 
hoe toekomstbestendig 
hun onderneming al is op 
dat vlak, en of er verdere 
verduurzaming mogelijk is. 

IJkpunt is een door de EU 
vastgelegde concrete doel-
stelling over circulariteit en 
duurzaamheid. 

Bijeenkomst 12 december
Op woensdag 12 december 
heeft er inzake dit onderwerp 
opnieuw een bijeenkomst 
plaatsgevonden met de 
werkgroep, de gemeente en 
het bestuur. De resultaten 
van de kopgroep zijn be-
sproken en daarbij bleek dat 
de verzamelde informatie in 
principe niet toereikend is 
om hieraan direct conclusies 
dan wel plannen te verbin-

den in samenspraak met de 
gemeente, bedrijven en ove-
rige instanties.

Milieuprestaties
Het kan natuurlijk niet en-
kel bij de kopgroep en 16 
ingevulde milieubarome-
ters blijven. Daarom wil de 
werkgroep ook andere leden 
dringend vragen die baro-
meter eens in te vullen. Het 
is een handig instrument om 
de milieuprestatie en CO2 
footprint van uw bedrijf te 
meten. Het toont hoe uw 
onderneming scoort op het 
gebied van milieu en waar 
prioriteiten liggen voor het 
boeken van milieuwinst. 
Het levert bovendien een 
interessant overzicht op van 
maatregelen om milieu en 
kosten te kunnen besparen. 
Die kleine tijdsinvestering is 
dus in eenieders belang.

Hittestress
Het rapport dat op 12 de-
cember aan de bestuursle-
den is gepresenteerd, bevat 

interessante informatie die 
we graag met alle leden de-
len. Zo bleek bijvoorbeeld 
dat de temperatuur op 
bepaalde delen van ons be-
drijventerrein in warme peri-
oden ruim vijf graden hoger 
ligt dan elders. En dat levert 

belangrijke vraagstukken op: 
Wat betekent hittestress voor 
ondernemers die op deze 
locaties zijn gevestigd?
Er zijn ook delen die wa-
terstress kennen als er veel 
regenval is. Wat is daarvan de 
impact?

Een duurzaam 
bedrijventerrein!

Nieuwsgierig geworden? 
Stuur even een e-mail naar 
onderstaand e-mail adres.
Frank Panis van het bedrijf 
Jefko Installatietechniek 
heeft zich aangesloten bij 
de werkgroep duurzaam-
heid. We zijn daarnaast nog 
op zoek naar ondernemers 
of medewerkers van bedrij-

ven die graag betrokken 
willen zijn bij dit onder-
werp. Daarom roepen we 
eenieder nogmaals op zich 
aan te melden. Stuur een 
e-mail naar: secretariaat@
ovoudemolen.nl
Alvast zeer bedankt voor 
uw betrokkenheid, namens 
alle leden!

Oproep
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Ik wil graag nog even 
terugblikken op een zeer 
geslaagde ledenborrel die 
plaatsvond op 25 oktober 
in Grand Café 1633 in 
Halsteren. 

Butler Laurens heeft 
ons meegenomen in de 

etiquette die wij allemaal 
in de dagelijkse praktijk 
kunnen toepassen. Het was 
niet alleen leerzaam; het 
was af en toe óók hilarisch 
te noemen.  

Gezellig
Ik wil alle leden die aanwe-

zig waren hartelijk danken 
voor de actieve en gezellige 
houding tijdens deze borrel. 
Ook namens Butler Laurens. 
Het is voor het bestuur altijd 
een uitdaging om een leuk 
evenement te organiseren. 
Als u zelf een spreker tegen 
komt waarvan u denkt: ‘Dit 

moeten de ondernemers 
op OV Oude Molen zien, 
horen of meemaken’, stuur 
dan even een berichtje naar 
ondergetekende. 

Annet Schellen  
Secretariaat Ov Oude Molen
ovoudemolen@live.nl 

Graag wil ik mezelf even 
aan jullie voorstellen. Mijn 
naam is Edith Moerland en 
ik werk bij Team Economie 
van de gemeente Bergen 
op Zoom. Vanaf augustus 
2018 ben ik voor bedrij-
venterrein Oude Molen het 
nieuwe aanspreekpunt. Ik 
sluit ook aan bij het KVO-
overleg en de schouw-
rondes. Dit laatste geldt 
eveneens voor mijn collega 
Marcel Blankevoort, van af-
deling Realisatie & Beheer.

Samen gaan we ervoor zor-
gen dat acties en verzoeken 
die uit het KVO-overleg en 
uit de schouwrondes voort-

komen efficiënter worden 
opgepakt. We geven aan 
wat we er aan kunnen doen, 
maar soms ook wat er niet 
kan of niet haalbaar is. Is een 
verzoek vanuit OVOM een 
handhavingskwestie, dan 
bespreek ik dit met onze 
afdeling Handhaving.

Om te zorgen voor overzicht 
zou ik graag willen afspreken 
dat alle contacten vanuit 
OVOM via mij verlopen. Als u 
echter tussentijds meldingen 
of vragen heeft over wegen, 
groen, straatverlichting, 
verkeerslichten, riolering of 
handhaving is het niet han-

dig om mij hierover te bellen 
of te mailen.
Dat kunt u beter regelen via 
www.bergenopzoom.nl/
meldingen. Deze meldingen 
worden dan direct door de 
juiste afdeling verwerkt. 
Melden kan ook via de Bui-
tenBeter app. Hoe de Buiten-
Beterapp werkt? Raadpleeg 
daarvoor www.buitenbeter.
nl. Is er een gevaarlijke situ-
atie? Belt u dan naar tele-
foonnummer 14 0164. 

• Contactgegevens Edith 
Moerland (e-mail):  
bedrijvenloket 
@bergenopzoom.nl  
Telefoon: 0164 277 777  

Geslaagde ledenborrel in Grand Café 1633

V A N  D E R  V L U G T
A C C O U N T A N T S

Edith Moerland nieuwe contactpersoon 
bij gemeente voor Oude Molen
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