NIEUWSBRIEF No. 1-2019
Beste ondernemers en relaties,
Dit is de eerste Nieuwsbrief van het jaar 2019 met een nieuwe lay-out! Het eerste kwartaal is alweer om.
De tijd vliegt! Graag informeer ik u dat het weghalen van weesauto's (langparkeerders) eind 2018 goed
in beweging is gekomen niet alleen op het gedeelte Dekkershoek van ons bedrijventerrein maar ook op
de delen Zichtenburg en Kerketuinen. Dit blijft een aandachtspunt van het bestuur ook in 2019 evenals
het drugsafval en de slagroomspuiten die her en der verspreid over ons bedrijventerrein liggen! De
Parkmanager en de Projectleider van de KVO-werkgroep houden dit goed in de gaten. Het
stadsdeelkantoor en de gemeente zijn hier ook van op de hoogte en helpen mee deze bevuiling van ons
terrein te verwijderen. Dekkershoek heeft nog steeds veel aandacht nodig maar handhaving houdt dit
deel nu ook goed in de gaten.
Samen met de betrokken ondernemers en de Stichting Bedrijventerreinen Haaglanden ontwikkelt de
gemeente per bedrijventerrein een toekomstvisie voor de Haagse bedrijventerreinen. Hierdoor neemt de
economische bedrijvigheid toe en kunnen meer banen gecreëerd worden.
Op 18 oktober 2018 werd een eerste bijeenkomst georganiseerd betreffende ‘Energietransitie’. De
tweede bijeenkomst vindt plaats op 10 april 2019 in het Techniek Innovatie Huis van ROC Mondriaan.
U kunt zich hier nog steeds voor opgeven via info@zkd.nl. Wij hebben als spreker ruimtevaarder
André Kuipers uitgenodigd om zijn visie op duurzaamheid toe te lichten. Eigenlijk mag u niet ontbreken
op deze bijeenkomst. Wij zullen met alle ondernemers een duurzamer bedrijventerrein moeten
bewerkstelligen en allen ons steentje bij moeten dragen aan de circulaire economie. Wat kunnen wij
samen delen om duurzamer met ons bedrijf en het bedrijventerrein om te gaan? Al uw ideeën zijn van
harte welkom. U kunt die sturen aan ons secretariaat via info@zkd.nl
Het veiligheidsbureau is in het afgelopen jaar heel goed ingeburgerd op ons bedrijventerrein, bij de
ondernemers maar ook bij de politie, de woonwijken om ons heen en de gemeente. Er wordt meer en
beter gemeld waardoor incidenten bij de politie ook zichtbaarder worden en er daadwerkelijk kan
worden gehandhaafd. Blijf uw meldingen doen bij Fokko Mellema via app., telefoon of E-Mail.
Het bestuur blijft ook in 2019 graag met u de ondernemers van het ZKD-bedrijventerrein actief en
inspirerend samenwerken om te streven naar een 'Excellent' bedrijventerrein.
Met vriendelijke groet,
Robert Medenblik
Voorzitter Belangenvereniging Bedrijven ZKD en Stichting BIZ ZKD

4 april 2019 - Bliksemstages op het ZKDbedrijventerrein in samenwerking met JINC
Donderdag 4 april zijn 8 leerlingen uit de brugklas van het
Maris College Waldeck o.a. te gast geweest bij het
verhuisbedrijf VanderVelde ’t Veentje Verhuizingen.
Gedurende 2,5 uur gingen ze op ontdekkingstocht en
hebben ze geleerd welke werkzaamheden in een
verhuisbedrijf worden uitgevoerd. Van verhuizer tot
chauffeur tot planner tot (financieel) administratief
medewerker. Ook mochten de leerlingen met een
verhuiswagen mee, hebben ze gezien hoe een pallet
inventaris wordt geladen en gelost, mochten ze zelf een
kast verhuizen én hebben ze geleerd hoe servies moet
worden ingepakt. Een succesvolle en leuke ochtend voor
de leerlingen én onze medewerkers. De bliksemstage werd
georganiseerd in samenwerking met JINC. Meer
informatie over JINC kunt u vinden op www.jinc.nl

10 april 2019 - Energietransitie ZKD - TOP 150
bijeenkomst in het Techniek Innovatie Huis van
ROC Mondriaan

Ruimtevaarder André Kuipers en Wethouder
Duurzaamheid en Energietransitie Liesbeth van
Tongeren zijn de speciale gasten op deze
bijeenkomst.

Het bedrijventerrein ZKD wil graag mee in de
energietransitie en de reductie van CO2. Het
Klimaatakkoord levert meer op dan alleen maar een CO2reductie. Er komen nieuwe banen, steden worden schoner
en stiller, huizen comfortabeler. De industrie kan
vooroplopen. Dat is goed voor de economie en dus ook
voor het ZKD-bedrijventerrein! Liesbeth van Tongeren,
Wethouder Duurzaamheid en Energietransitie en visie op
duurzaamheid bij ondernemers en André Kuipers zijn de
speciale gasten op deze bijeenkomst. U kunt zich nog
steeds aanmelden via info@zkd.nl.

Bereikbaar Haaglanden heeft een e-bike
probeeractie 2019!
Fietsen is duurzaam, gezond en zeker in de stad vaak
sneller dan de auto. Niet voor niets stappen steeds meer
mensen op de fiets. Ga je nu nog met de auto naar het
werk maar durf je het aan op de fiets te stappen, pak dan
nu je kans. Via Ga3.0 kun je een week lang een
elektrische fiets uitproberen om er mee naar het werk te
gaan. Een e-bike is super comfortabel en je hebt altijd een
duwtje in je rug. Er zijn nog meer voordelen: geen files
(maar wel een betrouwbare reistijd), altijd een
parkeerplaats en je voelt je per week fitter worden! Doe
nu mee aan de Ga3.0 actie “Probeer een e-bike” en haal
er een bij jou in de buurt. Kijk op http://ga3punt0.nl/ en
reserveer een e-bike bij één van de deelnemende
fietshandelaren. De actie loopt tot 1 december 2019.

Beter invullen vacatures in de logistieke sector

Partners

MKB Den Haag wil u graag betrekken bij een initiatief
om vacatures in de logistieke sector, zoals voor koeriers
en chauffeurs, in de nabije toekomst beter in te vullen.
MKB Den Haag werkt hierbij samen met Haagse partners
om de instroom en doorstroom van personeel in de
logistieke sector te verbeteren. Om hier een goede positie
voor u in te nemen, vragen wij u om via een reply op
info@mkbdenhaag.nl aan te geven wie wij van uw
organisatie hierover mogen benaderen. Bij voorkeur is dit
diegene die zicht heeft op de personeelsbehoefte binnen
uw organisatie. Wij zoeken hierbij naar bedrijven die op
korte of midden lange termijn behoefte hebben aan nieuw
personeel. Als u aangeeft geïnteresseerd te zijn door
middel van een reply dan ontvangt u een korte
vragenlijst.
Wij hopen met uw input tot afspraken te kunnen komen
met diverse Haagse partners. Wij zien uw reactie graag
vóór 5 april 2019 tegemoet.

Haagse Ondernemersagenda - Den Haag eerste
G4-gemeente met Ondernemersagenda voor
lokaal MKB.
Wethouder Economie Richard de Mos introduceert
namens het College van Den Haag de Haagse
Ondernemersagenda. Een programma boordevol
actiepunten voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat,
om het Haags midden- en kleinbedrijf te versterken. De
gemeente legt de lat hoog: Den Haag wil de meest
ondernemersvriendelijke stad van Nederland zijn.
Vernieuwend aan de agenda is de gekozen insteek op
levensfase in plaats van een sectorale benadering. De
agenda richt zich op ondernemers tot 100 werknemers,
van starters, doorgroeiers en gevestigde bedrijven, van
familiezaak tot zzp‘er, in alle branches: van ondernemer
in de zorg tot aannemer in de bouw en van creatieve
designer tot kroegbaas. De actiepunten zijn gebundeld in
vier speerpunten: dienstverlening, starten, groeien en een
gebiedsaanpak om lokaal ondernemerschap te versterken.
De volledige Haagse Ondernemersagenda is te lezen op:
Haagse ondernemersagenda 'De ondernemer centraal'

SDE+ Subsidie - Stimulering Duurzame
Energieproductie
Wat is de SDE+ (zon)subsidie? De SDE+ subsidie is een
vergoeding die bedrijven kunnen aanvragen om hun
vastgoed te verduurzamen, onder andere door plaatsing
van zonnepanelen op uw bedrijfspand. Het plaatsen van
zonnepanelen verduurzaamt het eigen energieverbruik,
verlaagt de energienota en zorgt voor een gunstig
energielabel van uw pand. Kijk op www.rvo.nl/sde

Informatieplicht bedrijven en instellingen
De informatieplicht energiebesparing voor bedrijven en
instellingen treedt vanaf 1 juli 2019 in werking. Dit is
meteen ook de einddatum om aan deze nieuwe eis te
voldoen. Iedere inrichting die onder de
energiebesparingsplicht valt, moet óók een
rapport indienen bij het bevoegd gezag. Op de pagina:
"Energiebesparing en het Activiteitenbesluit" is meer
informatie over het bereik van de energiebesparingseis te
vinden. Deze reikwijdte bepaalt dus ook of de
informatieplicht geldt. Specifiek voor de informatieplicht
geldt dat inrichtingen die aan de Meerjarenafspraken
energie-efficiëntie zijn toegetreden, niet onder de
informatieplicht vallen. Zie ook onderstaande link:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaamondernemen/energie-besparen/informatieplicht/bedrijven-eninstellingen

Veiligheidsbureau ZKD tevens
Security Field Lab!
Partners van het Cyberwerf-project zijn:

Werk in uitvoering: studenten ICT ROC Mondriaan
voeren cybersecurity scans uit!
MBO-studenten helpt het midden- en kleinbedrijf hun
cyberrisico’s in kaart te brengen. De scaninstrumenten,
de eerste bedrijven en de 1e lichting excellente studenten
zijn geselecteerd en er is een protocol opgesteld met
waarborgen voor de student, de school, de data en de
bedrijven. Cyberwerf, het hybride onderwijsproject van
het Security Field Lab op het bedrijventerrein ZKD, biedt
met de laagdrempelige beveiligingsscans de
MKB-ondernemingen de mogelijkheid te controleren of

Economic Board The Hague, ZKD, HSD,
KCIV en ROC Mondriaan.

hun onderneming voldoende beschermd is tegen
cybercrime.

Parkmanagement & Veiligheidsbureau ZKD
Vanuit het Parkmanagement wordt dagelijks gewerkt aan
een schoon, heel en veilig ZKD. Wij zien veel maar lang
niet alles! Daarom blijven wij u vragen om alles wat in
uw ogen niet klopt te melden. U kunt uw meldingen
rechtstreeks doen bij tel. 14070 van de gemeente Den
Haag maar u kunt die ook bij ons doen. Het voordeel van
de meldingen via ons is dat wij een beter beeld krijgen
van alles wat er speelt en hoe alles wat door u gemeld is
ook wordt aangepakt. U kunt meldingen bij ons doen via
Whatsapp:06-82370991, E-Mail: zkd@kciv.nl;
parkmanagement@zkd.nl en Twitter: @Prio1ZKD.
Fokko Mellema kan ook altijd gebeld worden via
06-34653334 of gemaild via info@kciv.nl. Zo kunnen wij
samen werken aan een veilig bedrijventerrein!
U kunt zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief via info@zkd.nl.
Mocht u nadere informatie wensen dan kunt u contact leggen met ons secretariaat via info@zkd.nl.
bekijk ook onze website www.zkd.nl

