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1. MEDEDELINGEN

• Helaas nu geen Algemene Leden Vergadering samen, maar alle info digitaal.

• Het ingesloten financiële overzicht laat de grote lijn zien. Het tekort wordt vanuit de 
verenigingsreserve aangevuld.

• Controle door de kascommissie heeft inmiddels plaatsgevonden door de heren 
Verswijver (Poort van Berrege) en v.d. Ende (Taart en Toe) en is in orde bevonden. 
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Voorstel is het bestuur decharge te verlenen!

• Om ook nu uw mening te horen, nodigen we u uit om bijgevoegde enquête in te 
vullen en die retour te sturen naar het bestuur via: secretariaat@tnp-boz.nl



2. VERSLAG ALV VAN 26-6-2019

• Notulen ALV 26-6-2019

Klik op de link (ctrl+klikken) om de notulen van de vorige ALV terug te lezen.



3. FINANCIEN

€ € € € € €

Opbrengsten
Contributies 36.500       35.632       35.500       
Dekking kosten werkgroepen 21.500       19.000       19.000       
Totaal opbrengsten 58.000      54.632      54.500      

Kosten
Projectkosten 52.800       49.132       52.500       
Algemene kosten 15.500       13.986       14.500       
Som der kosten 68.300      63.118      67.000      

Financieel resultaat 150            145            -                 

Resultaat -10.450      -8.631        -12.500      

Begroting 2020 Realisatie 2019 Begroting 2019



4. PROJECTEN EN WERKGROEPEN

LEDEN WERKGROEPEN

Werkgroep Veiligheid
Michel van der Avert – van der Avert Bedrijfskleding 
(voorzitter)
Marlies Kersten - BOZ Group
Jos Loos - Brandweer
Edith Moerland/Tim van Espelo -
gemeente Bergen op Zoom
Ruud Segers - P. Jansen Installatietechniek
Michael Verdult - Politieteam Bergen op Zoom
Fred de Visser – SABIC
Kees Bijl - Stichting AED
Ral Bruijs - BHV Brabant
Désirée Withagen - secretariaat
Wil Dirks - Parkmanager

Werkgroep kwaliteit bedrijventerrein
Chris Pipping – Apparaten en Machinebouw de Poort  
(voorzitter)
Marcel v.d. Blankevoort – gemeente Bergen op Zoom
Piet Jansen – P. Jansen Installatietechniek
Jos Loos – Brandweer
Edith Moerland/Tim van Espelo –
gemeente Bergen op Zoom
Robin Roosenboom – Roosenboom Transport
Michael  Verdult – politieteam Bergen op Zoom
Désirée Withagen – secretariaat
Wil Dirks - Parkmanager



4. VEILIGHEID

• Brand- en inbraakalarmering
Het is nog altijd mogelijk een (gratis) veiligheidsscan te laten uitvoeren. T.a.v. inbraak- en brandrisico.
Daarnaast het aanbod van TNP om alarmopvolging door Kats Bewaking te laten verzorgen (kosten keyholding voor rekening van TNP).

• Terreincamera’s en actief toezicht
Op het terrein zijn camera’s aanwezig; Securitas rijdt elke avond een veiligheidsronde (vanuit SABIC) op het bedrijventerrein als actief 
terreintoezicht buiten de werktijden. De rapportages van Securitas worden met de leden gedeeld.
Daarnaast zetten we Kats Bewaking in t.b.v. veilige bedrijfsomgeving.  De basis blijft de eigen bedrijfsveiligheid. Denk ook aan uw RI&E.

• Gezondheid
AED’s – TNP is hartsafe. De inspectie van de AED’s verloopt via Stichting AED; de kosten daarvan worden betaald door TNP. 
Er worden regelmatig praktijkcursussen AED en BVH aangeboden met korting – de cursussen worden gegeven door BHV Brabant. Leden 
worden via de mail en in de nieuwsbrieven hierover geïnformeerd.

• Voorlichting
Brandweer en BHV Brabant gaan voorlichting geven over brandweeroefeningen bij bedrijven en aan BHV’ers. Dit wordt nog uitgewerkt en 
zodra het weer kan worden de leden hierover geïnformeerd en kunnen zich t.z.t. dan aanmelden.



4. VEILIGHEID

• Nood-meldkaart
Alle bedrijven hebben een meldkaart ontvangen, waarop de belangrijkste telefoonnummers zijn vermeld die in geval van storingen, 
overlast en calamiteiten verder kunnen helpen. Ook staan hierop alle bedrijven met  adres en telefoonnummer vermeld waar AED’s 
aanwezig zijn op het terrein van TNP. Wij adviseren de bedrijven deze op een goed zichtbare plaats op te hangen. Bij wijzigingen wordt een 
nieuwe meldkaart gestuurd. Wijzigingen of wanneer er iets niet klopt kan via mail worden doorgegeven aan het secretariaat.

• Onderzoek naar veiligheid op TNP
Namens TNP heeft adviesbureau “de Consultheek” onderzoek gedaan naar de algehele Veiligheid op ons industrieterrein. 
Verbeterpunten zijn: toezicht via huidige terreincamera’s > te beperkt aantal camera’s en alleen kentekenregistratie.        
Verbeteroptie: netwerk van camera’s bij de bedrijven zelf , direct voordeel per bedrijf;  ook deel openbare weg meenemen.
De verplichte bedrijfs-RI&E ontbreekt bij veel MKB bedrijven, dit met prioriteit aan te pakken.

• Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)
Certificering vindt 1x/3 jaar plaats in samenwerking met gemeente, politie, brandweer en TNP. De laatste audit door Kiwa was 16 april 2019 
en het certificaat is weer behaald. De volgende certificering vindt in 2022 plaats. Het auditdocument voor hercertificering KVO is leidraad 
om de aanpak van veiligheid te borgen. Een aantal verzekeringen geeft korting als het bedrijventerrein een KVO-keurmerk heeft. Elke 
ondernemer kan hiervoor contact opnemen met zijn verzekering. Een kopie van het certificaat is op te vragen bij het secretariaat.



4. VEILIGHEID EN VERKEER

In maart is aan de leden de info-special rondgestuurd met informatie over:

 De aanpak/revitalisering en verkeersmaatregelen op de Poort

 Het parkeren van vrachtwagens op heel TNP

 De routes vrachtverkeer van en naar het terrein

 Het groenonderhoud met het bestrijden van zwerfaval

Verkeersmaatregelen op de Poort

- Op de Poort geldt  een maximum snelheid van 30 km-uur vanaf Burgerhout tot Boerenverdriet voor een rustigere verkeersafwikkeling.
- De aansluiting van de Karmel op de Randweg is afgesloten voor alle autoverkeer. Fietsers kunnen hier wel passeren.
- Op de hele Poort is een parkeerregeling ingevoerd om het parkeren van vrachtwagens, aanhangers, opleggers op de te smalle wegen

beter te regelen. We zullen de ervaringen bijhouden en gaan bekijken of die regeling “sluitend” is. Laden en lossen overdag is wel mogelijk.
- ‘s nachts parkeren is op de hele Poort verboden, behoudens bij de particuliere garages (van bewoners Halsterseweg) aan de Poortweg.

Maatregelen op alle delen van TNP

Op Theodorushaven mag geparkeerd worden in de parkeerstroken op de kop van de haven en op daar gelegen parkeerterreintje.
Op sommige plekken is ook een onderbord geplaatst met ‘geen koelmotoren toegestaan’. Alle maatregelen worden vanuit afdeling Verkeer en afdeling 
Handhaving in de gaten gehouden c.q. of alle borden  op de juiste plaats staan. Op de volgende sheet is een overzichtstekening opgenomen van de 
plaatsen waar wel / niet geparkeerd mag worden.



4. VEILIGHEID EN VERKEER

Onderstaand een overzichtskaart waar wel (blauwe lijn) of niet (rode lijn)  geparkeerd/gestopt mag worden.  Op enkele  brede wegen op Noordland mag 
aan één kant van de weg geparkeerd worden. (Leeghwaterweg, Conradweg). Tevens op en nabij de kop van de haven.
De nodige stop- en parkeerverbodsborden zijn op het hele terrein geplaatst.  TNP heeft de kosten hiervan voor haar rekening genomen.

• Afdeling Handhaving gaat strenger toezien. 
• TNP blijft het geheel zeker volgen en zo nodig bijsturen.
• Bekeken wordt waar afvalbakken worden (bij)geplaatst.
• Veel bedrijven hebben al aangegeven dat de chauffeurs op 

hun bedrijf gebruik mogen maken van het toilet.
• Via speciale info folders in diverse talen zijn de bedrijven 

gewezen op het gebruik van de juiste routes (via de 
randwegen) om van- en naar het bedrijventerrein TNP te 
rijden, ook om vrachtverkeer door het centrum te stoppen. 



4. KWALITEIT BEDRIJVENTERREIN

Groenonderhoud en bestrijden van zwerfafval/ongedierte

• Met de afdeling Groenbeheer zijn afspraken gemaakt t.a.v. extra maaibeurten van het gras van bermen van de wegen op TNP.

• Ook wordt per straat de groenaanplant bekeken om te bepalen hoe we daar het beste mee om kunnen gaan.

• Waar nodig (of waar TNP extra inzet vraagt) springt TNP financieel bij, zgn. co-financieren, vanwege de gemeentelijke uitgavenstop.

• Overwogen wordt om gemeentelijke  groenstroken bij bedrijven te laten adopteren (onderhoud) of door de bedrijven te laten aankopen. 
Aangezien we al diverse verzoeken hebben gekregen om dit met de gemeente te overleggen, gaan we dit nader uitwerken.

• Waar nodig wordt ongedierte bestreden (ratten/meeuwen)

WVS wordt extra ingehuurd voor extra schoonmaakrondes op het bedrijventerrein.

Als er bij uw bedrijf zwerfvuil ligt of andere misstanden worden waargenomen (bijv. veel afval en/of ballonnetjes of dergelijke die duiden op 
het gebruik van lachgas of drugs of aanwezige hangjongeren), aarzel dan niet om een melding daarvan te doen via de Buiten Beter-app.
Daar wordt in elk geval op gereageerd en wordt er werk van gemaakt is onze ervaring. 

• Jaarlijkse schouw
In november/ december wordt er met een kleine groep de jaarlijkse schouw gelopen. Vanwege corona is deze schouw eerder uitgesteld.  De 
rapportage over die schouw zal worden rondgestuurd. 
Geef bijzonderheden door. Ook vragen over veiligheid, parkeren, groenonderhoud, afval kunnen gesteld worden via het secretariaat.



4. KWALITEIT BEDRIJVENTERREIN 
projecten

Revitalisering de Poort

De Poort is onder de loep gelegd en een diverse knelpunten zijn al aangepakt. Enkele zaken moeten nog verder worden verwerkt.
Om te voorkomen dat (vracht)wagens de doodlopende weg bij Kruisakkers en Karmel inrijden is de bebording “doodlopende weg” naar het 
begin van de weg geplaatst zodat de borden beter zichtbaar zijn voor de verkeersdeelnemers.
Het verloop van de weg (rijrichting) vinden we niet altijd duidelijk. Ter verbetering van het zicht op de rijlijn wordt de gewenste rijrichting met 
extra witte lijnen aangegeven.
Enkele (te) scherpe hoeken (o.a. bij fa. Boels) worden afgerond. De afspraak daarover is wel gemaakt en wacht op uitvoering.
Het afsluiten van de Karmel (naar Randweg) was onderdeel van de revitalisering De Poort.
Met Amcor en bedrijven aan de Kruisakkers wordt overlegd hoe de verkeersveiligheid bij het bevoorraden van Amcor is te verbeteren.
De toegang naar de Poort via Boerenverdriet en Burgerhout is beter zichtbaar gemaakt door hier de beplanting terug te snoeien en daar tevens 
de bekende TNP-borden te plaatsen. 
Beplanting op de Poort is overal aangepakt- d.w.z. (hoge haag langs Slingerweg) is gesnoeid en groenstroken zijn waar nodig aangevuld.

De jaarlijkse schoonmaakactie met de Zeeverkenners kon, door corona,  ook niet doorgaan en is verschoven naar het voorjaar van 2021.
Wel heeft WVS (op verzoek voor rekening van TNP) een aantal schoonmaakrondes gehouden.



5. VERENIGINGSZAKEN

• Nieuwe leden in 2020:
Hoveniersbedrijf Adriaansen
VvE Ringersweg
MVOI
Strukton
Pommec
Wekke/BBM
TDH Projects
Marvato
De Jager Tolhoek
Jongeneel

• Leden opgezegd in 2020:
Werk 27
Beuken
All Office v.d. Corput
Fourstar

• Attentie 
aan de leden is In augustus een kleine attentie gegeven om iedereen een hart onder de riem te steken in deze coronatijd.



6. BESTUURSSAMENSTELLING

Rooster van aftreden bestuur TNP (Theodorushaven, Noordland, de Poort)

Functie Naam Bedrijf Aanvang Aftredend Voorstel

Voorzitter Peter van den Eijnden SABIC 2013 2022

Penningmeester Danny Istha Mazars 2014 2021
Secretaris Martin van Kaam Mepavex 2017 2022

Werkgroep Veiligheid Michel van der Avert Van der Avert 
Bedrijfskleding 2014 2021

Werkgroep Kwaliteit 
Bedrijventerrein Chris Pipping Apparatenbouw De 

Poort  BV 2013 2022

Secretariaat Désirée Withagen Désirée Secretariaat 
Service 2009 -

Parkmanagement Wil Dirks 2012 -



7. INFORMATIE

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.  In 2020 zijn deze bijeenkomsten beperkt i.v.m. de situatie rondom corona. Werkgroep Veiligheid is dit jaar 
maar 1 x bij elkaar gekomen en hopen in 2021 het weer als vanouds op te kunnen pakken.

Helaas hebben ook de ledenbijeenkomsten, bedrijfsbezoeken enz. dit jaar vanwege de coronamatergelen niet plaatsgevonden.

Het geassocieerd lidmaatschap met VNO/NCW is door TNP per 1-1-2021 opgezegd.

Informatie wordt met de leden gecommuniceerd, per mail, via de website www.tnp-boz.nl en via de nieuwsbrief die 4x per jaar wordt 
verstuurd. Hierin staat vaak relevante informatie die u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen en verdere informatie over het 
bedrijventerrein en de bedrijvenvereniging.

Via het contactformulier op de website (www.tnp-boz.nl), via e-mail secretariaat (secretariaat@tnp-boz.nl) of tel.nr. 06-11518961 kunnen zaken 
gemeld of vragen gesteld worden.

TNP heeft een nieuw telefoonnummer 06-11518961



VRAGEN

We kunnen ons voorstellen dat er nog vragen zijn, er iets 
verduidelijkt moet worden of dat er andere 
opmerkingen zijn die nu niet gesteld kunnen worden.

Bel of mail ons gerust via secretariaat@tnp-boz.nl of
06-11518961 en we zullen u zo spoedig mogelijk een 
antwoord geven!

Stuur s.v.p. bijgaande enquête retour secretariaat !


