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Verslag:    Algemene Ledenvergadering  
Datum:      26 juni 2019 
Tijdstip:    16.00 uur 
Locatie:     Bruijs Jachtbouw, Havendijk 14, Bergen op Zoom 
 

Aanwezig: 
P. van den Eijnden (voorzitter), W. Dirks  (parkmanager), M. v.d. Avert (Handelsond. M.v.d. Avert), 
M. van Kaam (Mepavex), E. Moerland en T. van Espelo (gemeente BoZ), R. Bruijs (BHV Brabant), 
F. Doomen (DHL), H. Beijers en G. Wisse (Weldas), M. Kersten (BOZ group), P. Verswijver (Poort van 
Berrege), L. v.d. Ende (Taart en Toe), J. Evers (Renotec), D. van der Kroon (van der Kroon Food Products 
BV), R. Bruijs (Bruijs Jachtbouw), R. Roosenboom (Roosenboom Transport), B. Aertssen en M. Velthoen 
(watersportvereniging), C. Hagen (GAMMA), P. Jansen (P. Jansen Installatietechniek), M. Verdult 
(politie), R. Hamelink (van den Bosch Transporten),  D. Withagen (secretariaat) 

1. Opening 
De heer Van den Eijnden opent de vergadering en heet allen welkom. 
Helaas zijn de heren Pipping en Istha van het bestuur van TNP verhinderd. 
 
2. Mededelingen/ingekomen stukken 
- mail van de heer Robben betreffende aandacht voor het groenonderhoud, met name het slecht 
gedeeltelijk maaien voor o.a. zijn pand en het nog steeds voortdurende overnachten / kamperen van 
vrachtwagenchauffeurs in hun wagens aan de Van Wamelweg en ook voor het drugstoerisme op het 
industrieterrein in de avond/nacht. 
- op 10 oktober a.s. is er een bedrijfsbezoek bij Protix gepland. 
 
3. Vaststelling van het verslag van de algemene ledenvergadering 5-7-2018 
De notulen worden goedgekeurd. 
 
4. Financien 
-   toelichting op begroting 2019 en de jaarcijfers 2018 
De heer v.d. Eijnden licht e.e.a. toe.  
Ook in 2018 is er weer 20% korting op de contributie gegeven. Toch zijn er meer inkomsten uit contributie 
omdat er leden zijn bijgekomen.  
In 2019 zal er door TNP meer uitgegeven worden voor extra groen groenonderhoud op TNP en specifiek de  
revitalisering van de Poort/deels Theodorushaven. 
 
- controle kascommissie en benoemen nieuwe kascommissie 
De controle door de kascommissie heeft inmiddels plaatsgevonden door de heren Borth 
(Machinefabriek Heijnen) en L. v.d. Ende (Taart en Toe) en is in orde bevonden. 
De kascommissie voor volgend jaar bestaat uit de heren L. v.d. Ende (Taart en Toe) en P. Verswijver 
(Poort van Berrege). 
 
5.   Verslag werkroepen 
Overzicht projecten 

 Bestuur en werkgroepen 
Het bestuur overlegt ca. 6 keer per jaar, de werkgroep beveiliging komt 3x per jaar bij elkaar en 
werkgroep kwaliteit bedrijventerrein schouwt 1x per jaar alle terreinen op TNP  

 Verder zijn er ledenbijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en de nieuwsbrief wordt 4x per jaar verstuurd. Er is 
een goede wisselwerking/communicatie en informatie-uitwisseling met de leden.  
Relevante informatie wordt met de leden gecommuniceerd. Veel zaken zijn ook terug te vinden op onze 
website www.tnp-boz.nl.  Via het contactformulier op de website, via e-mail secretariaat of tel.nr. 0164-
764064 kunnen zaken gemeld of vragen gesteld worden.  

 
● Veiligheid/Beveiliging 
 Aanbod van TNP om een gratis bedrijvenscan uit laten voeren is nog steeds mogelijk bij elk bedrijfslid.  
 Ook alarmopvolging via Kats Bewaking, keyholding wordt betaald door TNP. 
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 Camerabewaking en toezicht buiten werktijden door Securitas. 
 BHV/AED cursussen worden aangeboden, deels betaald door TNP.  
 TNP is hartsafe, het noodzakelijke onderhoud is via TNP geregeld. 
 Noodkaart - elk lid ontvangt een noodkaart die indien nodig geactualiseerd wordt en dan wordt 

rondgestuurd aan de leden. Hierop staan alle relevante noodgegevens en AED’s vermeld. 
 Op dit moment wordt er gewerkt aan een veiligheidsonderzoek. Doel daarvan is na te gaan of de 

getroffen maatregelen voldoende zijn en of er nog zaken verbeterd kunnen/moeten worden. 
 
● Verkeersveiligheid 
 Punt van aandacht is het slechte zicht vanuit de uitrit bij Gamma en de snelheid op Burgerhout. 
 De richting aanduiding van de stad naar Noordland en Randweg naar Noordland moet nog  

verbeterd worden. De richting-aanduidingen op het kruispunt Randweg -van Konijnenburgweg wordt 
als zeer slecht/ onduidelijk ervaren; verzoek aan de gemeente is dit te verbeteren. 

 Ook moet er handhaving plaatsvinden op de vrachtwagens die toch de stadsbinnenring blijven 
gebruiken en daar het verbodsbord negeren. 

 Het parkeren van vrachtwagens (inclusief overnachten van de chauffeur in de cabine) op het 
industrieterrein blijft een hekel punt. De gemeente werkt aan het opleggen van een stopverbod op 
diverse plaatsen opdat handhaving eenvoudiger zou kunnen. Daarnaast wil TNP op enkele plaatsen 
parkeerstroken aanwijzen – i.o.m. gemeente- waar wel geparkeerd zou mogen worden. Hier komen 
dan wel extra voorzieningen als afvalbakken e.d. 

     
● Kwaliteit Terrein TNP 
 Schouwronde wordt 1 x per jaar gehouden op de 3 terreinen samen met de gemeente, politie, 

brandweer en TNP-leden. 
 Omdat er door TNP gespaard is voor de camera’s en dit goedkoper bleek te zijn dan in eerste instantie 

was gedacht is er nu een potje opgebouwd en kunnen we middelen inzetten voor extra aanpak van 
groen en schoonmaak bovenop reguliere inzet van de gemeente. 

 Aan de Lelyweg en Van Konijnenburgweg zal meer gemaaid worden en de extra maaibeurten zullen 
bekostigd worden door TNP. Ook de kosten aan de Van Konijnenburgweg (7 meter bij v.d. Kroon) 
worden hierin meegenomen. 

 De jaarlijkse schoonmaakronde op de Poort met de Zeeverkenners 
 WVS voert 1x per kwartaal schoonmaakrondes uit op het hele terrein voor rekening van TNP. 

       Zij nemen alleen dingen mee die in het zicht liggen. 
 

● Revitalisering Gebieden 
De Poort/deel Theodorushaven (Vierlinghweg/Van Wamelweg) 
Dit stuk heeft een slechte uitstraling en ook hier zullen investeringen gedaan worden door TNP. 
Hierover zijn afspraken met de gemeente gemaakt zoals bijvoorbeeld extra aanplant, rijlijnen beter 
maken. 
 
Werkgroep kwaliteit bedrijventerrein   

    Schouwrondes wordt 1x per jaar gehouden op TNP en hierbij wordt controle uitgevoerd op  
wegen, groen, afval en veiligheid. 
Ook is er aandacht voor zichtbaarheid en werking brandkranen. 
Geconstateerd is, in de laatste schouw op 15 mei jl., dat de totale kwaliteit vooruit is gegaan. Op onze 
website is de fotorapportage http://tnp-boz.nl/2019/06/18/schouw-theodorushaven-noordland-en-de-
poort-op-15-mei-2019/ over deze schouw terug te vinden.  

 
  Aandachtspunt de Poort en stukje Theodorushaven 
 Met de gemeente lopen afspraken t.a.v. groenonderhoud en verbetering uitstraling door verbetering 

met het groen, het snoeien en de betere aanduiding rijrichting. 
 Ontsluiting Poort op de Randweg i.v.m. verkeersveiligheid. Deze aansluiting wordt als onveilig ervaren 

en zou volgens het bestuur van TNP beter kunnen vervallen.  De discussie hierover loopt met de 
gemeente (afd. verkeer). Hier moet wel wat gebeuren en wordt vervolgd.  

 Lage blokbeplanting wordt gerealiseerd aan de Slingerweg nabij Roosenboom Transport en de hoge 
heg aan de Slingerweg (bij Van Bedaf/de Werd) wordt ingekort en gesnoeid op kosten van TNP. 
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Ook is er een idee om bij Boerenverdriet/ingang Slingerweg een markering te maken zodat duidelijk is dat 
daar De Poort begint.  
Onderzocht wordt om hier een digitaal bord te plaatsen. Omdat de kosten hoog zijn wordt er gekeken om 
dit collectief op te pakken met de andere bedrijvenvereniging Lage Meren Meilust en de gemeente. De 
borden/vlaggemasten die er nu staan moeten dan weggehaald worden. 
 

Werkgroep veiligheid 
De basis van veiligheid is de eigen bedrijfsveiligheid. Het is nog altijd mogelijk een (gratis) 
veiligheidsscan te laten uitvoeren. Ook is er het aanbod van TNP voor alarmopvolging door Kats 
Bewaking (kosten keyholding voor rekening van TNP) en verder zijn op het terrein de camera’s 
aanwezig en doet Securitas elke avond een veiligheidsrondje op het terrein. Ook zijn we bezig om 
met Kats Bewaking de veiligheid verder uit breiden. 
 
Wat betreft de omgevingsveiligheid: 
 AED’s  – inspectie verloopt via Stichting AED en kosten worden betaald door TNP 
 Er worden regelmatig cursussen AED en BVH aangeboden met korting – cursussen worden 

gegeven door BHV Brabant. Leden worden via de mail en in de nieuwsbrieven hierover 
geïnformeerd.  

 Toezicht via SABIC buiten de werktijden. De rapportages door Securitas worden jaarlijks met de 
leden gedeeld. 

 D.m.v. de schouwrondes komen veiligheidsaspecten naar voren. 
 De brandweer heeft afgelopen periode 21 meldingen gehad waarvan 13 loos alarm was. Er wordt 

gepleit meer onderhoud te doen door de bedrijven aan de automatische brandmeldinstallatie. Er 
zullen in de komende periode oefeningen worden gehouden samen met de brandweer zoals 
ontruimingsoefeningen en ook informatie over de apparatuur. In oktober is er weer een ‘week 
van de veiligheid’ en wordt i.s.m. politie en brandweer een themamiddag georganiseerd. 

 
Er wordt geïnventariseerd welke problemen op het gebied van verkeersveiligheid er zijn en er zal dan 
worden geprobeerd deze op te lossen. Dit thema komt vanaf nu te liggen bij de werkgroep veiligheid maar 
eerst zal dit met de werkgroepen kwaliteit bedrijventerreinen en veiligheid  in een gezamenlijke 
vergadering in september besproken worden samen met een verkeersdeskundige van de gemeente. 
 
Veiligheidsfilosofie 

 Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) 
Certificering vindt 1x per 3 jaar plaats in samenwerking met de gemeente, politie, brandweer en TNP. De 
laatste audit heeft 16 april jl. door KIWA plaatsgevonden en het certificaat is weer behaald. De volgende 
certificering zal in 2021 plaatsvinden. Document voor de audit voor hercertificering KVO is leidraad om 
veiligheid te waarborgen. 
De enquête die hiervoor gehouden is staat op de website van TNP 
http://tnp-boz.nl/2019/06/18/uitslagen-enquete-kvo-2019/ 

 
18 juni jl. was de uitreiking van het behaalde certificaat aan de drie bedrijventerreinen TNP, OVOM en 
LMM. 

  Een aantal verzekeringen geven korting als het bedrijventerrein een KVO-keurmerk heeft. Elke ondernemer 
dient hiervoor zelf contact op te nemen met zijn verzekering. 
Een kopie van het certificaat kan opgevraagd worden bij het secretariaat. 

 
Per 1 juli 2019 is de regelgeving wat betreft de energiebesparingsplicht veranderd. Er is nu ook een 
informatieplicht energiebesparing voor Wm-inrichtingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 
25.000 m3 aardgas verbruiken. 
Voor verdere informatie kijk op  

Camerabewaking. 
De camera’s zijn nu 3 jaar actief. Deze camera’s registreren alleen kentekens maar de techniek gaat 
verder er wordt onderzocht of we er ook beelden bij kunnen hebben. Op 11 september is het rapport 
over veiligheid gereed en kunnen we bekijken hoe we een verbeterslag kunnen maken. 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-
energiebesparing/bedrijven-en-instellingen    
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Vrachtwagens 
Een grote parkeerplaats zal nog wel even op zich laten wachten. We willen nu graag een 
tussenoplossing zoals we al jaren geleden hebben voorgesteld op een strook langs een weg die 
hiervoor geschikt is. Hierbij worden dan ook voorzieningen gemaakt zoals toilet, afvalbakken. Wordt 
vervolgd. 
 
6. Verenigingszaken 
 Nieuwe bestuursleden 
De bestuursleden binnen TNP zijn nog allemaal actief. In de toekomst zal er wel verjonging van het 
team moeten plaatsvinden, dus wanneer iemand interesse heeft om mogelijk in de toekomst een 
bestuursfunctie te willen bekleden dan kan men zich aanmelden via het secretariaat om zodoende 
ervaring op te doen in een dergelijke functie. 
 
 Nieuwe leden 
in 2018: Bleckmann, Fourstar, Manpower en Betoncentrale West Brabant. 
In 2019: Bruijs Jachtbouw, Van der Kroon Food Products. Protix en DCN. 
 
 Vergaderdata 
De vergaderdata worden eind van het jaar voor 2020 vastgesteld. 
 
7. Rondvraag 
De heer Hagen (GAMMA) vraagt naar opvolging AED. Uitgelegd wordt dat er na een melding 5 personen 
worden opgeroepen door een centralist en naar de plek worden gestuurd waar de calamiteit is. Er zijn 
voldoende AED’s op het terrein om binnen 6 minuten ter plaatse te zijn.  Op hartslagnu kunnen de 
bedrijven die in het bezit zijn van een AED zich aanmelden. 
De heer Hagen heeft ook een vraag over de camerabeveiliging op het terrein. Er zijn 5 camera’s die 
kentekens registreren. Op De Poort zijn (nog) geen camera’s aanwezig. 
De heer Wisse (Weldas): zijn er al parkeerplaatsen voor het parkeren van vrachtwagens bekend? Er wordt 
momenteel gesproken over parkeer- en stopverboden maar hierover is nog niets bekend. Er wordt nog 
met de gemeente gesproken over een tussenoplossing (zie punt 5, blz. 4 – vrachtwagens) 
Maarten Velthoen vraagt aandacht om het mogelijk te maken dat mensen met een beperking kunnen 
zeilen en zoekt hiervoor vrijwilligers voor een ondersteuningsteam. Dit item zal in de nieuwsbrief worden 
geplaatst. 
 
8.  Sluiting  
De heer Van den Eijnden dankt allen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering. 
Deze bijeenkomst wordt dit keer afgesloten met een warm/koud buffet. 

 
  De presentatie van deze Algemene Ledenvergadering is te vinden op onze website  

http://tnp-boz.nl/2019/07/01/presentatie-algemene-vergadering-tnp/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


