
 

 

 

         NIEUWSBRIEF No. 4-2019 

 

 
Beste ondernemers en relaties, 

 

Dit is de vierde en daarmee de laatste Nieuwsbrief van het jaar 2019! Het jaar 2019 loopt ten 

einde. Het was een interessant jaar. De gemeente Den Haag had een stormachtig jaar waarin 

zowel de coalitie als de burgemeester vervangen werden. Met de interim-burgemeester en het 

nieuwe coalitieakkoord gaan wij met gepaste positiviteit 2020 tegemoet. Op ons 

bedrijventerrein gebeurde ook een en ander zowel op het gebied van veiligheid, schoon, heel en 

duurzaam als op het verwelkomen van nieuwe ondernemers en het sociaal ondernemen. De 

MKB-Werkambassadeur heeft dit jaar bijna 60  plaatsingen kunnen regelen voor mensen met 

een beperking weliswaar niet allemaal op ons bedrijventerrein maar wel vanaf ons 

bedrijventerrein. Op het gebied van duurzaamheid was de goed bezochte duurzaamheidsmarkt 

van 19 november jl. een heel goed initiatief en vestigde de Energieacademie zich op het 

bedrijventerrein. Duurzaamheid en de circulaire economie zijn belangrijke onderwerpen waar 

de ondernemers op ons bedrijventerrein zeer zeker aan mee moeten gaan doen. Zoals u weet 

heeft het bestuur een energievisie laten maken door een extern bureau. Tijdens een mooie 

duurzaamheidsbijeenkomst waar wethouder Liesbeth van Tongeren en ruimtevaarder André 

Kuipers aanwezig waren om te spreken is deze visie gepresenteerd. Deze visie geeft aan dat wij 

in 2030 energie neutraal kunnen worden en aardgasvrij! Uiteindelijk brengt de investering in 

duurzaamheid geld op. Iets kleins als uw huidige verlichting vervangen voor ledverlichting in 

uw bedrijf en het waterzijdig laten inregelen van uw centrale verwarming brengt al geld op. 

Natuurlijk kan een compliment aan ons Veiligheidsbureau geleid door Fokko Mellema en zijn 

personeel niet ontbreken. Onze Parkmanager doet het zo goed dat hij helaas ook voor andere 

gebieden wordt gevraagd. Wij moeten zorgen dat het bedrijventerrein goed, schoon en veilig 

blijft. Uw hulp wordt daarbij zeer gewaardeerd. 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.  

De cybercrime die steeds vaker voorkomt wordt ook door Fokko Mellema via zijn bedrijf 

Security Field Lab bestreden. Hij heeft met het Cybersecurityproject samen met zijn partners 

op 29 oktober jl. de Computable Award 2019 gewonnen als beste ICT-project van het MKB.  

Dekkershoek heeft altijd onze aandacht. 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. Op basis van de interviews met de ondernemers worden ruimtelijke 

scenario’s opgesteld, die zullen worden beoordeeld op hun bijdrage aan de vernieuwing van  

het bedrijventerrein én financiële haalbaarheid. Het onderzoek zal een dezer dagen aan de 

gemeente worden aangeboden. Wij houden u hiervan op de hoogte. 

Wij hebben op 2 december jl. samen met andere bedrijventerreinen uit de Haagse regio een 

mooi eindejaarsfeest gevierd in de Rijswijkse Schouwburg. Wellicht dat wij de ondernemers 

die er dit jaar niet bij konden zijn volgend jaar wel mogen verwelkomen. 

 

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 dat voldoet aan de 

circulaire economie en CO2 neutraal functioneren in 2030 voor elkaar krijgen. Ook streven wij 

zoals altijd naar een schoon, heel en veilig bedrijventerrein. Mocht u ideeën hebben om ons 

bedrijventerrein schoner, veiliger, sneller en beter circulair en CO2 neutraal te laten functioneren 

mail deze dan via info@ zkd.nl. Alle ideeën zijn van harte welkom! 

 

Graag sluit ik deze laatste nieuwsbrief af met u en uw dierbaren fijne kerstdagen en een in alle 

opzichten goed en vooral gezond 2020 te wensen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Robert Medenblik 

Voorzitter Belangenvereniging Bedrijven ZKD en Stichting BIZ ZKD 

https://buitenbeter.nl/index.html
mailto:info@zkd.nl


 

40-jarig jubileum Belangenvereniging 

Bedrijven ZKD 
De belangenvereniging bestond 40 jaar op 30 juli 

2019 en op de algemene ledenvergadering en 

duurzaamheidsmarkt van 19 november jl. heeft het 

bestuur samen met de aanwezige ondernemers 

hierop het glas geheven. Wij gaan samen op weg 

naar de volgende 40 jaar! 

 

 
 

Afscheid van bestuurslid Pim Hielkema 
Tijdens de algemene ledenvergadering van  

19 november jl. namen wij afscheid van bestuurslid 

Pim Hielkema. Pim was meer dan 22 jaar een zeer 

gewaardeerd bestuurslid van de Belangenvereniging 

Bedrijven ZKD. De voorzitter overhandigde hem 

o.a. een collage met foto’s uit die 22 jaar. Pim 

dankte iedereen voor de fijne samenwerking en gaf 

nog extra aan dat het bedrijventerrein ZKD een 

prachtig bedrijventerrein is, wenste allen veel succes 

en benadrukte dat samenwerking heel belangrijk is.  

 

Nick van Zwieteren volgt Pim Hielkema op 

in bestuur 
Nick van Zwieteren, eigenaar van MSR Verhuur dat 

zich bevindt op Dekkershoek nam het stokje over 

van Pim Hielkema. Hij nam eveneens kort het woord 

tijdens de algemene ledenvergadering om zichzelf 

en zijn bedrijf voor te stellen. Wij wensen hem 

succes in zijn nieuwe functie. 

 

 
 

 

19 november 2019 - Duurzaamheidsmarkt 
Deze bijeenkomst werd goed bezocht! Geld 

verdienen met duurzaamheid! Eugène de la Croix 

had hierover een interessante presentatie met 

aansluitend een rondleiding over o.a. het dak van De 

Uithof om de duurzame investeringen te laten zien 

die ook echt geld opbrengen! U kon informatie 

inwinnen over subsidies die u kunt aanvragen als 

tegemoetkoming in de kosten. Er waren elektrische 

fietsen en auto’s, Hubbel Lastmile met een 

volledig elektrische Volkswagen Crafter waar  

Den Haag mee bevoorraad kan worden, de 

energieacademie, een Cv-ketel die werkt op 

waterstof en groen toepassen op buitenmuren en 

daken van bedrijven. Ook BeeSerious mag in dit 

rijtje niet ontbreken. Natuurlijk waren Kalisvaart, 

Hennink en Ymif, bedrijven van ons eigen 

bedrijventerrein die zich veel bezighouden met 

duurzaamheid ook aanwezig! Zie www.zkd.nl onder 

het kopje nieuws alle informatie over deze 

bijeenkomst. 

 

   

Meeting Point t.b.v. vragen over 

Duurzaamheid 

Binnenkort zal een Meeting Point op het 

bedrijventerrein ZKD komen. De bedoeling is dat dit 

een zichtbare ruimte wordt waar een  persoon vragen 

gaat beantwoorden over duurzaamheid. Tot die tijd 

kunt u uw vragen stellen aan Rob Snijders, 

projectleider Energietransitie gemeente Den Haag 

via het emailadres info@zkd.nl.  

 

http://www.zkd.nl/
mailto:info@zkd.nl


 

Computable Awards 2019 – Parkmanager 

wint 1e prijs met ICT-project van het jaar in 

het MKB! 
Tijdens een spectaculaire show in het Beatrix 

Theater in Utrecht wonnen onze Parkmanager Fokko 

Mellema, Rogier Nebbeling en Leo van Koppen op 

29 oktober de Computable Awards 2019. De 

Computable Awards 2019 stonden in het teken van 

digitalisering, dat als vijfde basiselement werd 

gekoppeld aan aarde, lucht, vuur en water. ICT-

project van het Jaar in het MKB: Cyberwerf 

(Bedrijventerrein ZKD, ROC Mondriaan, The 

Hague Security Delta, Kenniscentrum Integrale 

Veiligheid (Security Field Lab) en Economic Board 

The Hague). Met trots kan het ZKD-bedrijventerrein 

zeggen dat zij het enige bedrijventerrein in 

Nederland zijn met een Parkmanager en een 

onderwijsinstelling op het bedrijventerrein dat met 

het Security Field Lab en het project Cyberwerf dit 

jaar de eerste prijs won! 

 

 

Den Haag onderneemt! 2019 
De Gemeente Den Haag organiseerde op  

26 november 2019 Den Haag Onderneemt! 2019. In 

deze editie stonden de thema’s ‘Starten, Groeien en 

Doorgroeien’ centraal. Deze beurs vond plaats in de 

Fokker Terminal op de Binckhorst en werd goed 

bezocht door startende ondernemers maar ook door 

ondernemers die wilden doorgroeien. De 

Belangenvereniging Bedrijven ZKD kon hier 

natuurlijk niet ontbreken! Zie de website 

www.zkd.nl. 

 

 

KVO-certificaat 01-12-2019 - 01-12-2022 
Op 19 november 2019 tijdens de algemene 

ledenvergadering en duurzaamheidsmarkt werd voor 

de vierde keer het KVO-certificaat uitgereikt aan de 

KVO-projectgroep van het ZKD-bedrijventerrein. 

Zie ook www.zkd.nl onder het blokje nieuws. De 

leider van de projectgroep Paul van Min nam kort 

het woord om een en ander toe te lichten. Ook 

informeert hij hierbij dat in het najaar van 2019 ca. 

75 ondernemers van het bedrijventerrein ZKD hun 

medewerking hebben verleend aan een enquête over 

schoon, heel en veilig. De resultaten zijn verwerkt in 

een rapport en waar mogelijk zijn analyses gemaakt 

en conclusies getrokken. Degene die belangstelling 

heeft om het rapport in te zien kan dit melden via 

een mail aan parkmanagement@zkd.nl. 

 

 
 

2 december 2019 - Eindejaarsbijeenkomst 

Rijswijkse Schouwburg 
In een volledig afgeladen Rijswijkse Schouwburg 

werd de eindejaarsbijeenkomst gehouden van 

zeven regionale bedrijfsverenigingen. De BBR 

(Belangen Bedrijven Rijswijk) organiseerde ook dit 

jaar weer een indrukwekkende jaarafsluiting, in 

samenwerking met Vereniging Beheer Forepark, 

Bedrijvenvereniging Interwateringen, 

Belangenvereniging Bedrijven ZKD, 

Bedrijvenvereniging BLF, Bedrijvenbelang 

Westvlietweg en MKB Leidschendam-Voorburg.   

 

http://www.zkd.nl/
http://www.zkd.nl/
mailto:parkmanagement@zkd.nl


 

De presentatie van de eindejaarsbijeenkomst was in 

handen van actrice en presentatrice  

Marit van Bohemen. Burgemeester Michel 

Bezuijen van Rijswijk en BBR-voorzitter Peter 

Hartevelt verwelkomden de aanwezigen. Het was 

een bijzonder leuk programma met een 

brainstormsessie en een optreden van cabaretier 

Martijn Koning. Een mooie afsluiting van het jaar. 

 

 

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 
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