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ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021



AGENDA

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. ALV 2020
4. Financiën

- toelichting op begroting 2021 en de jaarcijfers 2020
- controle kascommissie en benoemen nieuwe kascommissie

5. Verslag werkgroepen
- Veiligheid
- Kwaliteit Bedrijventerrein

6. Projecten
7. Verenigingszaken

- bestuur
- nieuwe leden 2020/2021
- vergaderdata
- rooster van aftreden



2. MEDEDELINGEN en INGEKOMEN STUKKEN

Mededelingen:
• per 1 september is Wil Dirks gestopt als parkmanager
• per 1 september is Cees Raats de nieuwe parkmanager
• Subsidie gemeente 



3. VERSLAG ALV 

• ALV 2020 IS DIGITAAL AAN DE LEDEN VERZONDEN



4. FINANCIEN – Balans per 31-12-2020



4. FINANCIEN – Balans per 31-12-2020



4. FINANCIEN – winst- en 
verliesrekening over 2020



4. FINANCIEN – Begroting 2021



5. WERKGROEPEN

LEDEN WERKGROEPEN

Werkgroep Veiligheid

Michel van der Avert – van der Avert Bedrijfskleding 
(voorzitter)
Marlies Kersten - BOZ Group
Jos Loos - Brandweer
Tim van Espelo - gemeente Bergen op Zoom
Ruud Segers - P. Jansen Installatietechniek
Jordy Ellerkamp- Politieteam Bergen op Zoom
Fred de Visser – SABIC
Kees Bijl - Stichting AED
Ral Bruijs - BHV Brabant
Désirée Withagen - secretariaat
Wil Dirks - Parkmanager 
Cees Raats – Parkmanager per 1-9-2021

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
Tim van Espelo – gemeente Bergen op Zoom
Robin Roosenboom – Roosenboom Transport
Jordy Ellerkamp – politieteam Bergen op Zoom
Désirée Withagen – secretariaat
Wil Dirks – Parkmanager
Cees Raats – Parkmanager per 1-9-2021



5. VEILIGHEID

Vanwege de COVID is er in 2020  maar één keer een fysieke vergadering geweest. 

De diverse werkzaamheden hebben echter niet stilgelegen en zijn opgepakt in regelmatig overleg tussen Parkmanager en Voorzitter om
zorg te dragen voor een oplossing van reeds bestaande of nieuwe knelpunten.  Wat er in ieder geval wel door is gegaan:   

1. Aanpak/revitalisering van de Poort
2. Verkeersmaatregelen op de Poort
3. Parkeren van vrachtwagens op het hele bedrijventerrein
4. Routes voor vrachtverkeer van- en naar het bedrijventerrein
5. Groenonderhoud en bestrijden van zwerfafval
6. Ontwikkeling van veiligheid inclusief Keurmerk Veilig Ondernemen

• Brand- en inbraakalarmering
• Terreincamera’s en actief toezicht
• Gezondheid
• Voorlichting
• Nood-meldkaart
• Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)



5. 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. 



5. KWALITEIT BEDRIJVENTERREIN

Schouwronde wordt 1 x per jaar gezamenlijk gehouden op Theodorushaven, Noordland en De 
Poort.
Deze schouwronde wordt uitgevoerd samen met de gemeente, politie en brandweer.
• Controle uitvoeren op groenonderhoud
• status van wegen
• Zwerfafval
• algehele uitstraling en veiligheidsbeeld

Constatering: het algehele beeld is verbeterd. Er zijn nog een aantal aandachtspunten zoals 
leegstand, parkeeroverlast en afval.

Verder is er:
• controle op licht/brandkranen
• De jaarlijkse schoonmaakacties met Zeeverkenners , door coronamaatregelen in 2020 niet 

doorgegaan en moet nog opnieuw ingepland worden.     
• Groenonderhoud > op zicht, i.s.m. de gemeente. Door TNP wordt extra onderhoud gepland.

Ook gaan we de mogelijkheid bekijken of er stukken groen kunnen worden geadopteerd.



5. KWALITEIT BEDRIJVENTERREIN 
projecten

Revitalisering De Poort en Theodorushaven.
• Met de gemeente lopen afspraken t.a.v. groenonderhoud en verbetering uitstraling 
• Verbeteren bepaalde verkeerstechnische zaken
• Repareren trottoirs 
• Er worden toiletunits door Boels geplaatst op Noordland
• Hoogte begrenzing voor vrachtwagens tegenover Amcor
• Aankleding van het gebied (groen en snoeien) + aanduiding rijrichting + herkenbaarheid
• Extra schoonmaak/onderhoud via WVS ( 4 x per jaar ) 
• Verbeteringen met (financiële) steun TNP
• Ontsluiting Poort op Randweg > sluiten i.v.m. verkeersveiligheid  ( is gerealiseerd)



6. PROJECTEN

• Cameraproject 2.0
Op dit moment is er een camerasysteem op alle toegangswegen naar het terrein.
Camerabewaking 2.0 wordt nu als project opgepakt. Bekeken wordt hoe we samen met de 
bedrijven op het terrein in de toekomst een camera-dekkingsgraad kunnen krijgen die 100% zou 
moeten zijn.

• Duurzaamheid en energietransitie
Dit is een subsidie project van de provincie waarbij TNP als 1 van de 13 terreinen in heel 
Brabant is uitgekozen om vanuit de provincie/gemeente ondersteuning te krijgen op 
duurzaamheid en energietransitie.

Grote Oogst (Bedrijventerreinen) - Provincie Noord-Brabant

https://www.brabant.nl › Subsites › GroteOogst



7. VERENIGINGSZAKEN
• Nieuwe leden in 2020/2021:
2020
Hoveniersbedrijf Adriaansen
VvE Ringersweg
MVOI
Strukton
Pommec
Wekke/BBM
TDH Projects
Marvato
De Jager Tolhoek
Jongeneel

2021
Rubicon Investments BV
Graphic Packaging International
Profile Car &Tyreservice Bergen op Zoom
De Groen Transport



7. BESTUURSSAMENSTELLING

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

Functie Naam Bedrijf Aanvang Aftredend Voorstel

Voorzitter Peter van den 
Eijnden 2013 2023

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

Michel van der 
Avert

Van der Avert 
Bedrijfskleding 2014 2022

Werkgroep 
Kwaliteit 
Bedrijventerrein

Chris Pipping Apparatenbouw De 
Poort  BV 2013 2023

Secretariaat Désirée Withagen Désirée Secretariaat 
Service 2009 -

Parkmanagement
Parkmanagement

Wil Dirks
Cees Raats

2012
2021

2021
-


