Bedrijventerrein Schaapsdrift
Nieuwsbrief 4, december 2016

Renkum, 16 december 2016
Allereerst wil ik u mede namens het bestuur hartelijk danken voor uw aanwezigheid bij de
interactieve ondernemersbijeenkomst 21 november jl. Wij kijken terug op een avond die
voor de ondernemers op het bedrijventerrein veel heeft opgeleverd. Een hier en daar
sceptische houding sloeg snel om naar een actief meedenkende participatie in werkgroepen.
In de werkgroepen zijn per thema de volgende ideeën benoemd, allemaal bedoeld om de
onderlinge de samenwerking te vergroten:
Inrichting openbare ruimte
• Opruimen eigen terrein,
(kwaliteitshandsboek)
• Gladheidsbestrijding
• Vrachtwagenbeleid– APV
handhaving
• Verlichting
• Gelijke groenvoorzieningen

Collectief inkopen
• Afvalmanagement
• Beveiliging
• Energie inkoop/
zonnepanelen
• BHV (delen BHV,
opleidingen)
• Alert app

Symbiose / sharing
• Gebruiken maken van elkaars
(vergader)ruimtes.
• Haal- Breng services post
• Collectieve preventie check
(brandblussers, alarmen)
• Vraag- aanbod portaal
personeel
• Uitnodigen politie/brandweer
(tips: straatraces,
brandpreventie,
inbraakpreventie)

Resultaten enquête
Na de bijeenkomst is een enquête afgenomen, om per onderneming te beoordelen wat het
belang zou kunnen zijn van een samenwerking op de thema’s. Ik wil u danken voor het
invullen van de enquête en alle input die de stichting heeft ontvangen. Op basis van de
resultaten van de enquête kunnen een aantal conclusies worden getrokken. De uitslagen
van de enquête zijn te zien op de laatste bladzijde van deze nieuwsbrief.
• Uit de enquête is gebleken dat de voornaamste reden om te gaan samenwerken is
om de voorzieningen op het bedrijventerrein te verbeteren. Het meeste draagvlak is
er voor de inrichting van de openbare ruimte. Daarbij gaat het hoofdzakelijk om:
verlichting, gladheidsbestrijding, APV handhaving en een alert app.
• Voor collectief inkopen, kan gekeken worden naar de mogelijkheden voor het delen
van BHV. In een later stadium kan onderzocht worden of dat er op andere punten
samengewerkt kan worden.
• Ook de symbiose/sharing van processen, is in een later stadium van belang. Voor dit
moment dient eerst gekeken te worden naar de inrichting van de openbare ruimte.
Daarna kan gekeken worden naar de mogelijkheid om de app uit te breiden met een
vraag/aanbod pagina.
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Vervolg stappen
Naar aanleiding van de bijeenkomst en de enquêtes zijn de volgende drie actiepunten en
drie projectplannen geformuleerd.
Actiepunten:
1.
Strooibeleid
Het winterseizoen is weer begonnen! Misschien heeft u de strooiwagens van ACV al een
keer zien rijden? Het nieuwe gladheidsbestrijding beleid van de gemeente Renkum is
ingegaan. Dit betekent dat Schaapsdrift nu op de route ligt! Van 1 november 2016 tot 1 april
2017 staat ACV paraat om u ‘voor de deur’, zover als mogelijk, een veilig winterseizoen te
bezorgen.
Koude plan 2015-2016

Plan vanaf 1 november 2016

Bron: strooiroutes ACV-groep
De gemeente Renkum onderzoekt of het deel van de Industrieweg dat er nu net buiten valt
kan worden toegevoegd aan de huidige route.
2.
Verlichting
De bedrijvencontactfunctionaris (Henk Aalders) geeft door dat nog steeds niet alle
lantaarnpalen naar behoren functioneren. Wanneer u opmerkt dat de verlichting niet werkt,
kunt u dit doorgeven via info@bedrijventerreinschaapsdrift.nl . Wij zullen dit doorgeven aan
de gemeente. Destijds is besloten n.a.v. bezwaren van omwonenden (niet bedrijven) een
gedeelte van het fietspad langs het bedrijventerrein niet te verlichten. Dat zou voor teveel
lichthinder zorgen. De desbetreffende bewoners zijn hierop nu teruggekomen, maar de
gemeente heeft verklaard deze verlichting niet alsnog te zullen aanbrengen.
3.
APV Handhaving
Er wordt contact opgenomen met wijkagent Carlo Hoedt, om te bespreken of hij wil
aansluiten bij een alert app voor het bedrijventerrein Schaapsdrift. Daarnaast om de
mogelijkheden te bepalen, betreffende de handhaving van het parkeerbeleid voor
vrachtwagens. Ook wordt Carlo Hoedt uitgenodigd voor de volgende bijeenkomst.
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Projectplannen
1. Alert app
Uit de vragen over communicatie in de enquête is gebleken dat 85,7 procent van de
ondernemers de voordelen van een alert app ziet Het bestuur wilt hierbij kijken naar een
applicatie zoals NextDoor of de buurtapp, met de functie om elkaar op de hoogte stellen van
ongewenste/opvallende situaties. Daarnaast wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn
om beveiligingscamera’s te koppelen en in kaart te brengen waar de AED’s hangen. Ook
wordt overwogen de wijkagent toe te voegen aan deze app, zodat er direct gereageerd kan
worden. Gekozen is voor deze optie omdat hieraan geen kosten verbonden zijn en de
stichting hieraan direct uitvoering kan geven.
2. Beveiliging
De beveiliging kan gekoppeld worden aan de alert app. Hierbij zullen wij ons richten op een
samenwerking met MKB Nederland voor KVO certificering. Het MKB richt zich hierbij op de
mogelijkheden voor verbeteringen van de beveiliging. Aan de hand van de resultaten van dit
onderzoek, kan vervolgens gekeken worden wat vervolg stappen zijn. Bijvoorbeeld wanneer
je beveiligingscamera’s koppelt, krijg je korting op verzekeringspremie. Of door aanschaf van
enkele camera’s het gehele terrein beveiligen in samenwerking met bestaande camera’s.
Aan deze nulmeting zijn geen kosten verbonden, aan de hand van de resultaten kan
besloten worden of wij verbeteringen willen doorvoeren.
3. Energie BE+
Schaapsdrift heeft de mogelijkheid gekregen om te participeren in het programma:
“ binnen 5 jaar 250 bedrijventerreinen energiepositief”. Uit de enquête is gebleken dat veel
ondernemingen bij het belang van energie ‘misschien’ hebben ingevuld. Dit project kan
meer inzicht geven in het huidige gebruik van energiegebruik en de daaraan verbonden
kosten. De doelstelling van het programma is binnen 5 jaar 250 bedrijventerreinen
energiepositief te laten zijn in Nederland. Wat doet Energie BE+? Zij biedt bedrijventerreinen
een complete scan aan om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor een energiepositief
bedrijventerrein (het gaat hierbij van scan tot implementatie). De scan is geheel gratis,
wanneer daadwerkelijk gekozen wordt om met maatregelen te starten, blijven de huidige
maandlasten enkele jaren nog hetzelfde (lagere energierekening + een bijdrage voor de
investeringen). Daarnaast ontlasten zij de ondernemers op het bedrijventerreinen door het
gehele traject te organiseren met een gezamenlijke aanpak per bedrijventerrein. Zij bieden
de ondernemingen die hierin willen participeren een heldere beschrijving aan van de nul
situatie per bedrijf en voor het gehele bedrijventerrein door maximaal gebruik van data over
energie, type ondernemers, type bedrijven, technisch potentieel en energie infrastructuur.
Ter afsluiting wil ik u namens het bestuur uitnodigen voor de volgende Schaapsdriftborrel
op maandag 6 februari 2017. U bent vanaf 17:00 uur van harte welkom bij Mediphos.
Beschikt u over een ruimte die geschikt is om een ondernemersborrel te organiseren? Dan
horen wij dit graag, zodat we een keer kunnen rouleren van locatie.
Met vriendelijke groet,
Lisa van Veldhuijsen
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Resultaten
Conclusies die getrokken kunnen worden na afloop van de ondernemersbijeenkomst:
• Vaak genoemd punt is uitstraling van eigen terrein, je moet elkaar kunnen
aanspreken op het opruimen van eigen terrein.
• Kijken naar mogelijkheden om de veiligheid op bedrijventerrein Schaapsdrift te
verbeteren (beveiliging, verlichting, APV-handhaving en strooibeleid).
Grafiek resultaten enquête: belang openbare inrichting
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Grafiek resultaten enquête: belang collectief inkopen
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Grafiek resultaten enquête: Symbiose/sharing van processen
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