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De eerste nieuwsbrief van 2022 waarin we u informeren over het begrenzingsportaal wat
geplaatst is op het parkeerterrein Kruisakkers, aanbieding cursus BHV en AED op locatie,
BHV cursussen en nog veel meer.
Wij wensen u veel leesplezier.

Constructie op het parkeerterrein bij Toolstation aan de Kruisakkers
Op het bedrijventerrein de “Poort” is aan de op- en afrit van het parkeerterrein bij
Toolstation een constructie geplaatst om te voorkomen dat vrachtwagenchauffeurs het
parkeerterrein oprijden. Vaak rijden vrachtwagenchauffeurs, die moeten laden en lossen bij
het tegenoverliggende bedrijf Amcor, het parkeerterrein op om vervolgens achteruit te rijden
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naar een van de laaddocks bij de firma Amcor. Regelmatig rijden dan de chauffeurs door tot
vlak voor het pand van Toolstation. Hierdoor ontstaan zeer gevaarlijke verkeerssituaties.

De firma Toolstation en Amcor hebben regelmatig contact gehad om deze onveilige
verkeerssituatie te bespreken. De firma Amcor kon de chauffeurs niet zo instrueren dat ze
niet het parkeerterrein op mochten rijden. Daarna werd er contact gezocht met
bedrijvenvereniging TNP om dit probleem te bespreken. Leden van TNP hebben voorgesteld
om een constructie te plaatsen zodat de vrachtwagenchauffeurs niet meer het parkeerterrein
op kunnen rijden.

Inmiddels is er in goed overleg met de firma Amcor, Toolstation, de gemeente en TNP een
constructie geplaatst met een beperkte doorrijhoogte. De constructie is gemaakt en
geplaatst door Apparatenbouw De Poort. De gaten voor de poeren voor de staanders zijn
gegraven door de firma Verhalst B.V.
Om de ruimten tussen de staanders en de bosschages op te vullen zijn er links en rechts van
de constructie bloembakken geplaatst. De bloembakken zijn ook door Apparatenbouw De
Poort gemaakt en de beplanting in de bloembakken is verzorgd door hoveniersbedrijf C.
Adriaansen.
Zo proberen we steeds zo veel mogelijk leden van TNP te betrekken bij de uit te voeren
werkzaamheden.
De kosten van de constructie worden gedragen door de 4 betrokken instanties: Toolstation,
Amcor, de gemeente en TNP.. De bloembakken met beplanting zijn geschonken door TNP.
Dit is weer een heel mooi voorbeeld hoe bedrijvenvereniging TNP en leden van de vereniging
optimaal samenwerken om een dergelijk belangrijk project te realiseren.  

VERBETERINGEN AAN DE WEG BIJ BO-RENT EN BOELS

Het trottoir voor de Bo-rent aan de Slingerweg is opnieuw bestraat. De stuk gereden
trottoirtegels zijn vervangen door degelijke straatklinkers.
Ook de bocht bij de Boels is gerenoveerd. De bocht is overzichtelijker gemaakt door een
deel van de struiken te verwijderen en de verkeersveiligheid te bevorderen. In plaats van de
struiken zijn er grasklinkers gelegd. De trottoirbanden in de huidige bestrating blijven
bestaan. De grasklinkers worden gelegd om eventueel uit te kunnen wijken in noodsituaties.
De 2 stootblokken voor en na de bocht blijven behouden, maar zijn meer in de rijrichting
van de bocht verplaatst.

NIEUW LID DE BROODBAKKERS STELT ZICH VOOR
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De Broodbakkers

Op 24 maart 2015 ben ik, Pieter Soeteman, De Broodbakkers gestart aan de Arnoldus
Asselbergsstraat in Bergen op Zoom. Ik kom uit een familie die al meer dan 5 generaties
actief is in de branche.
We zeggen wel eens: “We kunnen niet(s) anders!”

Mijn ideaal was en is, lekker gezond brood bakken op basis van desem. Met leuke, gezellige
collega’s die met dezelfde passie voor het vak en met respect voor elkaar willen
samenwerken.

In 2018 hebben we een winkel gestart in Breda en in 2020/2021 kwamen er 2 bij in
Rotterdam. In maart 2021is mijn dochter India (waar ik bijzonder blij mee ben) bij ons
komen werken, zie foto … zij staat links ;-))

In november 2021 hebben we het pand aan de Witteveenweg ingericht om te bakken en van
daaruit de winkels te bevoorraden.
Ben je nieuwsgierig en wil je komen kijken: 0628424404, app me even en we maken een
afspraak.

Cursussen BHV in het voorjaar 2022

Aan alle leden van TNP wordt weer de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan de BHV-
cursussen (met korting)
Deze cursussen worden uitgevoerd door BHV Brabant volgens de richtlijnen van het  NIBHV
(Nederlands Instituut voor Bedrijfshulp Verlening).

Basisopleiding bedrijfshulpverlener
dinsdag 17 mei Eerste Hulp - dinsdag 31 mei Brand& Ontruiming

Herhaling bedrijfshulpverlener
maandag 25 april
dinsdag 10 mei
dinsdag 14 juni

Aanvang van deze cursussen is om 08.30 uur en einde 16.00/16.30 uur en worden gegeven
in Partycentrum Rozenoord, Beukenlaan 14, Bergen op Zoom.

Prijzen BHV-cursussen: 
basiscursus BHV: € 236 excl. BTW (2 dagen)
herhalingscursus BHV: € 138 excl. BTW (1 dag, jaarlijkse herhaling)
Deze prijzen zijn incl. NIBHV certificaat, lunch, consumptie, leslokaal en leshulpmiddelen.
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Na betaling van de factuur die u ontvangt via BHV Brabant worden de certificaten digitaal
naar uw bedrijf verzonden.
Als lid van TNP wordt van dit bedrag € 25,-- (herhaling) en € 50,-- (basis) door TNP betaald.

Aanmelden kan via het secretariaat van TNP: secretariaat@tnp-boz.nl  onder vermelding van
naam, geboortedatum en e-mailadres van de deelnemer (en bij een herhalingscursus ook
het NIBHV nummer ) en e-mailadres, postadres en naam aan wie de factuur moet worden
verzonden. 
Vermeld duidelijk of het de basis-, de herhalingscursus betreft.
Opgave van kandidaten moet 2 weken voor aanvang van de cursus bij TNP binnen zijn en
TNP zorgt er voor dat deze aanmelding wordt doorgestuurd naar BHV Brabant.
De inschrijving is bindend, dat wil zeggen dat bij niet aanwezig zijn van 1 of meerdere van
uw kandidaten toch de cursusprijs in rekening zal worden gebracht. 

Cursus AED gebruik op locatie

Staan uw medewerkers nog steeds wat huiverig
tegenover het gebruik van een AED?

Om uw medewerkers vertrouwder te maken met de
AED en niet te hoeven aarzelen wanneer het gebruik
hiervan (hopelijk nooit) nodig is, organiseert  TNP
samen met BHV Brabant een cursus bij u op het
bedrijf.

De kosten hiervoor bedragen:
- training
  2 uur met max. 6 personen: € 170  excl. BTW
  3 uur met max. 12 personen: € 230 excl. BTW

Zwerfvuil
Geconstateerd is dat er weer veel
zwerfafval op het gehele terrein ligt.
De afspraak met WVS die 4x per jaar
zwerfafval ruimt op de Poort en een
stukje Theodorushaven zal gevraagd
worden dit op te voeren naar 6x per
jaar.
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Ben jij als Brabantse werkgever bezig met CO2-reducatie, het verbeteren van vitaliteit en
aantrekkelijk werkgeverschap? Veel oplossingen liggen in de manier waarop we werken en
reizen en het Brabant Mobiliteitsnetwerk (BMN) helpt werkgevers hierin kosteloos op weg.
BMN doet dit in opdracht van o.a. de provincie en de gemeente Bergen op Zoom. Daarmee
zorgen we er samen voor dat Brabant bereikbaar blijft en tegelijkertijd helpt het je
organisatie verder. 

Benieuwd hoe jij als werkgever scoort op aantrekkelijk werkgeverschap, vitaliteit en CO2-
uitstoot en in welke mate je nu bijdraagt aan een leefbare en goed bereikbare regio? De
Mobiliteitsindex van het Brabant Mobiliteitsnetwerk helpt je op weg. Als je goed bekend bent
met alle regelingen in jouw organisatie heb je zo’n 15 minuten nodig om de vragenlijst in te
vullen. Je krijgt de uitkomsten daarna direct in je mail en zie je in een aantal heldere
infographics hoe jouw organisatie scoort.
Als werkgever krijg je inzicht in: 
1.      Waar jouw organisatie staat met Mobiliteitsmanagement en hoe zich dat verhoudt tot
branchegenoten 
2.      Hoe jullie mobiliteitsbeleid bijdraagt aan bedrijfs- en maatschappelijke doelen, zoals: 

modern werkgeverschap, aantrekkelijk voor (toekomstige) werknemers
vitale medewerkers en laag ziekteverzuim
CO2- en duurzaamheidsdoelstellingen (sociaal jaarverslag)
een leefbare en bereikbare regio

De Mobiliteitsindex laat je zien waar kansen voor jouw organisatie liggen. Desgewenst
kunnen wij je (kosteloos) op weg helpen om je score te verbeteren. Wil je de
Mobiliteitsindex invullen voor jouw organisatie? Vraag dan hier jouw deelnemerslink aan. 
Liever direct 1-op-1 met ons in gesprek of wil je wat meer informatie ontvangen over wat
wij voor jou kunnen betekenen? Neem contact op met Annemieke Putters, via 06-38171611
of annemieke@brabantmobiliteitsnetwerk.nl.

GOED OM TE WETEN:
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Dit is de directe link https://ovstoringbw.realm2m.nl/ van de gemeentelijke website
om kapotte lichtmasten te melden. Zijn ze rood gekleurd, dan is dit al in behandeling.
Via de website van de gemeente is dit ook te bekijken.
Link melding Handhaving - voor het melden van alle overlast. Breng dit onder de
aandacht bij de gemeente via onderstaande link. Het is eenvoudig, snel en makkelijk
in te dienen.
Melding handhaving | Gemeente Bergen op Zoom
25 mei is weer de 3-jaarlijkse KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) audit. Een aantal
bedrijven heeft hiervoor de enquête is ingevuld.
Wanneer het certificaat weer is behaald worden de leden hiervan op de hoogte
gebracht.

Wil je elkaar onderling op de hoogte houden, wil je iets meedelen of vragen of

overweeg je lid te willen worden, stuur dan een mail naar         

secretariaat@tnp-boz.nl of maak gebruik van het contactformulier op de

website www.tnp-boz.nl, bellen kan ook naar 06-11518961.

Met deze nieuwsbrief willen we alle bedrijven op het terrein van TNP
informeren. Deze informatie is om onderlinge samenwerking te bevorderen en
er zal nooit zonder toestemming gegevens aan derden worden doorgegeven.
Wanneer u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, klik dan onderaan bij
unscribe from this list.
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