NIEUWSBRIEF No. 3-2019
Beste ondernemers en relaties,
Dit is de derde Nieuwsbrief van het jaar 2019! Het derde kwartaal is alweer om en de zomer
gaat langzaam over in de herfst. Zoals altijd treft u ook in deze nieuwsbrief weer informatie aan
over ons bedrijventerrein. Dekkershoek heeft nog steeds veel aandacht nodig. Het bestuur, de
Parkmanager en handhaving blijven dit deel van het bedrijventerrein secuur monitoren en
wanneer nodig acties uitvoeren. Ook al denkt u dat dit niet zo is, kan ik u verklappen dat achter
de schermen veel gebeurt.
Door het grote vraagstuk over wonen waar de gemeente Den Haag mee te maken heeft is door
de gemeente een studieopdracht gegeven aan een bureau over de toekomst van de
Zichtenburglaan. De bedoeling is o.a. de lege panden op de Zichtenburglaan te renoveren op
een wijze dat kleine bedrijven zich in de ‘plint’ kunnen vestigen en hierboven gewoond kan
worden. Hierbij doen wij een oproep aan ondernemers om mee te doen aan de interviewronde.
Op basis van die gesprekken worden ruimtelijke scenario’s opgesteld, die zullen worden
beoordeeld op hun bijdrage aan de vernieuwing van het bedrijventerrein én financiële
haalbaarheid. In de maand juli is al gestart met de eerste interviews. De komende weken zullen
alle partijen (ondernemers) benaderd worden. Natuurlijk hoopt het onderzoeksteam dat
iedereen bereid is het gesprek met hen aan te gaan. Het bestuur van de Belangenvereniging
Bedrijven ZKD en de Stichting BIZ ZKD staat achter de probleemstelling van het onderzoek
en vindt het belangrijk dat zaken goed uitgezocht worden. Het onderzoek zal eind van het jaar
aan de gemeente worden aangeboden. Mocht u als belanghebbende zelf al het initiatief willen
nemen tot het plannen van het interview, dan kunt u contact opnemen met Julie Ann Tollenaar:
0614552670. Zij zal de interviews doen.
Het onderwerp duurzaamheid mag niet ontbreken op ons bedrijventerrein. Zoals u weet heeft
het bestuur een energievisie laten maken door een extern bureau. Deze visie geeft aan dat wij in
2030 energieneutraal kunnen worden en aardgasvrij! Ook zal er een ‘Duurzaamheidsmarkt’
georganiseerd worden op dinsdag 19 november 2019 in De Uithof! U heeft de save the date
al ontvangen. Uitgebreidere informatie volgt nog. Zie ook de website. U kunt zich hier nu al
voor opgeven via info@zkd.nl.
Het ZKD-terrein gaat veranderen van een CO2 uitstotend en niet economisch circulair werkend
bedrijventerrein veranderen naar een ‘Excellent bedrijventerrein’ dat voldoet aan de circulaire
economie en CO2 neutraal functioneren in 2030. Ook streven wij zoals altijd naar een schoon,
heel en veilig bedrijventerrein. Mocht u goede ideeën hebben om ons bedrijventerrein sneller
en beter circulair en CO2 neutraal te laten functioneren mail deze dan via info@ zkd.nl. Alle
ideeën zijn van harte welkom!
Het veiligheidsbureau met als Parkmanager is niet meer weg te denken van ons
bedrijventerrein maar ook niet bij de politie, de woonwijken om ons heen en de gemeente.
Allen zijn blij met zijn werkzaamheden en de manier waarop hij alles aanpakt en inventariseert
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 de Parkmanager Fokko
Mellema via app., telefoon of E-Mail. Gebruik ook de ‘BuitenBeter app.’ via deze link kunt u
die downloaden op uw smartphone https://buitenbeter.nl/index.html. Het blijkt dat meldingen
via deze app. nog sneller worden opgevolgd door Politie en handhaving.
Het bestuur blijft graag samen met u de ondernemers van het ZKD-bedrijventerrein in contact.
Alleen samen kunnen wij het streven naar een 'Excellent' bedrijventerrein voor elkaar krijgen.
Met vriendelijke groet,
Robert Medenblik
Voorzitter Belangenvereniging Bedrijven ZKD en Stichting BIZ ZKD

Meeting Point t.b.v. vragen over
Duurzaamheid
Omdat ondernemers vragen hebben over
duurzaamheid en hoe zij dit moeten aanpakken in
hun bedrijf, vooral m.b.t. hoe dit aan te pakken en de
kosten die hiermee gemoeid zijn zal binnenkort een
Meeting Point op het ZKD-bedrijventerrein komen.
De bedoeling is dat dit een zichtbare ruimte wordt
waar een persoon de vragen gaat beantwoorden. Tot
die tijd kunt u uw vragen stellen aan Rob Snijders,
projectleider Energietransitie gemeente Den Haag
via het emailadres info@zkd.nl.

Let op! Weer actieve ondersteuning
Gemeente Den Haag aanvraag SDE+
Subsidie voor Haagse ondernemers en
instellingen!
Graag informeert het bestuur u over de
ondersteuningsactie van de Gemeente Den Haag
voor het aanvragen van SDE+ Zon subsidie, met
focus op zonnepanelen. Aangezien dit het laatste
jaar is waarop de vergoeding van de subsidie op z’n
hoogst is én de gemeente voor de eerste honderd
aanvragen 50% van de kosten voor het
haalbaarheidsonderzoek, subsidieaanvraag + dakscan voor haar rekening neemt, is dit het perfecte
moment om uw vastgoed te verduurzamen en
daarmee ook te besparen op je energienota.
Hierbij treft u de link aan van de brief van de
Wethouder Duurzaamheid en Energietransitie,
Liesbeth van Tongeren. Hierin staat de relevante
informatie voor de deelname. Het bestuur van de
Belangenvereniging Bedrijven ZKD en de Stichting
BIZ ZKD ondersteunen deze actie van harte.
Alvast veel succes gewenst en op naar een mooie
besparing!

Energiebesparing - Goed ingeregelde Cvinstallatie/Waterzijdig inregelen
Waterzijdig inregelen is het in balans brengen van uw
Cv-installatie. Het zorgt ervoor dat het warme water
op een goede manier over de radiatoren wordt
verdeeld. Het inregelen is een eenmalige handeling.
Het is duurzaam en scheelt geld! Ook krijgt u goede
adviezen van het bedrijf dat dit bij u komt doen. Het
Rode Kruis in de Zilverstraat was heel blij met deze
actie én de extra adviezen!

19 november 2019 - Duurzaamheidsmarkt
Deze bijeenkomst gaat over duurzaamheid én vooral
hoe je hiermee geld kunt verdienen! De locatie voor
deze duurzaamheidsmarkt is ‘De Uithof’.
De directeur zal deze dag vertellen hoe
Duurzaamheid geld kan opbrengen door o.a. het
plaatsen van veel zonnepanelen. U kunt informatie
inwinnen over subsidies die u kunt aanvragen als
tegemoetkoming in de kosten. Er zal aandacht zijn
voor elektrische fietsen, de energieacademie en
groen toepassen in en om bedrijven. U kunt zich
opgeven voor deze bijeenkomst inclusief
ledenbijeenkomst via info@zkd.nl

14 oktober 2019 - Afscheid
Stadsdeeldirecteur Loosduinen en aantreden
nieuwe stadsdeeldirecteur
Harm Benthem neemt op deze dag afscheid van het
stadsdeel Loosduinen en haar bewoners. Hij wordt
Stadsdeeldirecteur van Escamp. Hij blijft dus in de
buurt! De besturen van de Belangenvereniging
Bedrijven ZKD en de Stichting BIZ ZKD danken
hem voor de goede samenwerking. Per 1 oktober
2019 werd Mustapha el Boumeshouli de nieuwe
Stadsdeeldirecteur van Loosduinen. Het bestuur
reikt hem graag de hand en wenst hem veel succes
toe!

09 oktober 2019 - Uitnodiging
Veiligheidsavond ‘Georganiseerde
criminaliteit dichtbij’
Steeds vaker proberen criminelen naar de
bovenwereld te komen en gebruik te maken van de
schijnbare anonimiteit die bedrijventerreinen hen
biedt. Op deze bijeenkomst maken we het
‘onzichtbare zichtbaar’, om zo georganiseerde
criminaliteit tegen te gaan. Graag gaan wij met u in
gesprek over uw ervaringen hiermee.
Locatie: ROC Techniek Innovatie Huis, Tinwerf 14,
Den Haag. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan
t/m 3 oktober 2019 via mark.vanzanten@hetccv.nl

OndernemersPrijs Haaglanden 2020
In het najaar kent de Stichting OndernemersPrijs
Haaglanden weer de jaarlijkse prijs toe voor
excellent MKB-ondernemerschap in Haaglanden.
ZKD ondernemers kunnen zich aanmelden en
voorgedragen worden via www.ondernemersprijshaaglanden.nl/voordragen en www.ondernemersprijshaaglanden.nl/aanmelden. De sluitingsdatum voor de
aanmelding is 1 oktober 2019. Zie ook
het Persbericht_OPH_augustus_2020.pdf
Meer informatie treft u aan op de website
www.zkd.nl/nieuws.

KVO-certificaat 01-12-2019 - 01-12-2022
Zoals bekend bij alle ondernemers van het
ZKD-bedrijventerrein, is de ZKD sinds 2010 KVO
gecertificeerd. In oktober zal, i.v.m. met het
continueren van het certificaat, een audit worden
afgenomen. De opzet van de audit is te bezien of het
bedrijventerrein ZKD op het gebied van o.a.
veiligheid voortgang heeft geboekt en wat in de
toekomst eventuele verbeterpunten zouden kunnen
zijn. De ZKD zal o.a. gebruik maken van de
criminaliteitscijfers van de Politie. Maar u als
ondernemer heeft hierin eveneens een bepalende
stem. Namens de projectleider van het KVO-team en
het bestuur van de Stichting BIZ ZKD dank voor uw
medewerking en bijdrage aan de
ondernemersenquête. Natuurlijk houden wij u op de
hoogte of het ZKD-bedrijventerrein weer het KVOcertificaat mag ontvangen.

40-jarig jubileum Belangenvereniging
Bedrijven ZKD
De belangenvereniging bestaat 40 jaar op 30 juli
2019 en dat is alleen mogelijk door de leden die lid
zijn van de belangenvereniging en goede bijdragen
hebben geleverd in de afgelopen 40 jaar. Mocht u
ideeën hebben voor dit jubileum zijn die van harte
welkom! U kunt ideeën kenbaar maken via
info@zkd.nl.

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

