Dankzij de BIZ
Waarderpolder
is er voor iedere ondernemer in de Waarderpolder betaalbare
collectieve beveiliging.
is er dagelijks buiten kantooruren een surveillant aanwezig in het
gebied (ook in het weekend). De surveillant is alert op verdachte
situaties en reageert daarop.
hebben 410 bedrijven hun meldkamer doorgeschakeld naar de
surveillant, waardoor snelle alarmopvolging mogelijk is.
worden er jaarlijks ruim 2.000 alarmmeldingen opgevolgd door
de surveillant.
vinden er jaarlijks slechts enkele inbraken plaats bij bedrijven
die hun meldkamer hebben doorgeschakeld naar de surveillant.
kunnen we cameratoezicht in de openbare ruimte inzetten om
de veiligheid van de bedrijven en medewerkers te vergroten.
overlegt Parkmanagement ieder kwartaal met politie en
brandweer over de veiligheid op het business park.
overlegt Parkmanagement maandelijks met de gemeente en
handhaving over het beheer en onderhoud van het gebied.
wordt de straatverlichting ieder kwartaal gecontroleerd en de
defecten hersteld

geeft Parkmanagement Waarderpolder jaarlijks zo’n 400
knelpunten op het business park door aan de gemeente en
ziet erop toe dat deze punten hersteld worden.
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is de gevaarlijke kruising Oudeweg-Fustweg-Nijverheidsweg
onder de aandacht gebracht en zoekt de gemeente nu naar
de juiste oplossing.
vonden veel bedrijven een nieuwe bedrijfsruimte met
de ondersteuning van de huisvestingscoach van
Parkmanagement.
worden gratis energiescans bij bedrijven georganiseerd.

is er samen met de gemeente een collectief
zonnestroomproject uitgevoerd waardoor 4.000
zonnepanelen zijn geplaatst op 8 bedrijfsdaken.
zijn tientallen bedrijven persoonlijk geïnformeerd over
financiering en subsidies voor zonnestroom en gekoppeld
aan ontwikkelaars. Er liggen nu op 50 bedrijfsdaken in de
Waarderpolder ruim 16.000 zonnepanelen.

bezoekt Parkmanagement gemiddeld 100 bedrijven per jaar
om te horen wat er bij hen speelt en zo te blijven werken aan
kwaliteitsverbetering van het gebied.
kan Parkmanagement hét aanspreekpunt voor alle bedrijven
in de Waarderpolder zijn en reageren op actuele vragen en
zorgen van bedrijven.
Bijvoorbeeld in 2020 door het inrichten van de eerste
coronateststraat voor bedrijven om medewerkers snel te
kunnen laten testen.
kan de Waarderpolder zich verder ontwikkelen als
vooruitstrevend en kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein.

waarderpolder.nl/biz-waarderpolder

maandag 6 september t/m
zondag 7 november 2021
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