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Beste ondernemers en relaties,
Het jaar 2020 is 3 maanden oud en dit betekent dat het eerste kwartaal van het jaar 2020 al voorbij is en u
de eerste Nieuwsbrief van dit jaar ontvangt. Een eerste kwartaal dat traditiegetrouw begon met goede
voornemens, optimisme en nieuwe kansen voor 2020. De budgetten zijn gemaakt en plannen staan klaar
om uit te rollen. Maar dat dit heel anders ging lopen hadden wij tijdens het proosten met champagne op
oudejaarsavond allemaal niet kunnen bedenken! Het Coronavirus is inmiddels in het leven van ons allemaal
binnengeslopen. Het treft onze bedrijfsvoering, ons privéleven, onze economie eigenlijk onze hele
samenleving en dat ook nog eens wereldwijd. Onze algemene ledenvergadering hebben wij moeten
annuleren en zal op een later tijdstip dit jaar alsnog georganiseerd moeten worden. Energietransitie,
duurzaamheid, circulaire bedrijventerreinen zijn onderwerpen die niet meer aan de orde van de dag zijn. Wij
zijn nu allemaal bezig met onze bedrijven zoveel mogelijk in werking te houden, afstand te houden van onze
medemens en tegelijkertijd proberen het coronavirus aan onze deuren voorbij te laten gaan.
Wij zijn aan het overleven! Deze periode is onwerkelijk en onoverzichtelijk voor ons allemaal.
Toch heeft deze bijzondere tijd ook positieve kanten, immers ‘ieder nadeel heb zijn voordeel’ hoe raar en
wrang dat ook is. Mensen organiseren initiatieven om elkaar te helpen. Denk hierbij aan het tekort aan
mondkapjes dat door verschillende personen en bedrijven verholpen wordt. Ook door ondernemers op ons
bedrijventerrein evenals het Nederlandse Rode Kruis met een vestiging bij ons in de Zilverstraat dat aan
alle kanten helpt om het aanbod van vrijwilligers te coördineren maar ook huisartsenposten hulp biedt.
#Daslief is steeds meer in zicht en dat is volledig terecht.
En toch moet iedereen oplettend zijn op crimineel gedrag. Want helaas weten criminelen altijd weer iets te
bedenken in tijden zoals deze waar de medemens de dupe van wordt. De hoeveelheid phishing mails is
enorm toegenomen, babbeltrucs worden toegepast door criminelen en ook zijn er andere factoren die voor
verandering van criminaliteit zorgen. De dynamiek van ons bedrijventerrein verandert bijvoorbeeld nu de
horeca dicht is en mensen niet meer samen kunnen komen op plekken waar zij dit gewend waren. Ons
bedrijventerrein is zichtbaar meer in trek als ontmoetingsplek en dat kan risico’s met zich meebrengen. Blijf
verdachte situaties melden bij de Politie hou elkaar in de gaten en laten wij in deze dagen nog beter in
contact staan met elkaar. Hier is ook de appgroep ZKD Veilig voor opgericht. Mocht u ook toegevoegd
willen worden dan kan dit via ons parkmanagement.
Een onderwerp waar wij met het duurzaamheidsteam 2.0 ook hard mee aan het werk zijn, is de ophanden
zijnde energietransitie. Uiteindelijk zullen alle ondernemers hieraan mee moeten werken. Vorig jaar vond
de eerste duurzaamheidsmarkt plaats in De Uithof die heel goed bezocht werd. Dit jaar zullen wij wederom
een duurzaamheidsmarkt of duurzaamheidsdag organiseren wanneer mogelijk. Uiteindelijk brengt de
investering in duurzaamheid geld op. Iets kleins als uw huidige verlichting in uw bedrijf vervangen door ledverlichting en het waterzijdig laten inregelen van uw centrale verwarming brengt al geld op. Wij blijven u
hiervan op de hoogte houden.
Natuurlijk gebeuren er ook nog andere zaken op het bedrijventerrein en in de gemeente Den Haag. Er zijn
bijvoorbeeld al 23 kandidaten die zich gemeld hebben bij Jaap Smit de Commissaris van Zuid-Holland voor
het burgemeesterschap van onze stad. Waarnemend Burgemeester Remkes heeft in januari van dit jaar
nog een bezoek gebracht aan ons bedrijventerrein om zich te laten informeren over onderwerpen als
ondermijning en veiligheid op bedrijventerreinen in het algemeen.
Natuurlijk kan een compliment aan ons Veiligheidsbureau geleid door Fokko Mellema en zijn personeel niet
ontbreken. Samen met de KVO-projectgroep zorgen zij dat het bedrijventerrein heel, schoon en veilig blijft.
Hierbij mag eveneens de naam van Paul van Min niet ontbreken. Hij is de projectleider van de ZKD KVOprojectgroep. Blijf uw meldingen over het schoonhouden, kapotte objecten in de buitenruimte en natuurlijk
foutparkeren e.a. het ‘daglicht niet verdragende dingen’ 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.
Maar blijf meldingen doen bij de Politie want dan ziet de Politie ook dat er zaken gebeuren op het
bedrijventerrein die het daglicht niet kunnen verdragen en dan kunnen zij acties ondernemen. Meldt u dat

niet dan lijkt het aan hun kant of er niets gebeurt op het bedrijventerrein. Dus alles wat verdacht is,
foutparkeren, babbeltrucs etc. meldt het bij de Politie!
Met veel besef dat veel van u het moeilijk hebben in deze tijd sluit ik op gepaste afstand deze eerste
nieuwsbrief af met u veel sterkte, wijsheid, geluk en vooral gezondheid te wensen. Koop lokaal komt overal
terug, misschien moeten wij dit ook toepassen op ons bedrijventerrein. Houd vertrouwen dat alles goed
komt en let een beetje op elkaar.
Met vriendelijke groet,
Robert Medenblik Voorzitter Belangenvereniging Bedrijven ZKD en Stichting BIZ ZKD

Coronavirus - Maatregelen ter verlichting van
liquiditeitsdruk en tijdelijke stimulerende
maatregelen
Zie hiernaast een deel van deze brief afgebeeld
en op onze website www.zkd.nl de gehele brief
van Wethouder Economie Saskia Bruines waar
alle informatie over deze maatregelen uitgebreid
beschreven staan. Er is een aparte webpagina
gemaakt voor ondernemers waar alle belangrijke
informatie van het Rijk en de gemeente op
staat: https://www.denhaag.nl/nl/in-destad/ondernemen/coronavirus-informatie-voorondernemers.htm. De pagina wordt voortdurend
geactualiseerd. Ook via het Twitterkanaal van het
Ondernemersportaal (@OPDenHaag) wordt
continu actuele informatie gedeeld.

Coronacrisis | Update MKB Den Haag
De afgelopen week is een aantal maatregelen
genomen om ondernemers te ondersteunen.
Coronaloket voor ondernemers
MKB-Nederland, VNO-NCW en PZOZZP hebben samen met de Kamer van
Koophandel een coronaloket geopend voor
ondernemers met vragen. Het loket is ook
telefonisch te bereiken via tel. 0800-2117 (op
werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Zie ook
onze website http://www.zkd.nl.

Inzamelingsactie mondkapjes in regio
Haaglanden: #Allemondkapjesverzamelen!
Transmurale zorg, Mondial Van der Velde
Verhuizingen en Xtra Welzijn roepen op om
mondkapjes in te leveren voor huisartsen,
ziekenhuizen en andere zorgprofessionals.
In de regio Haaglanden is er, net als in de rest
van Nederland, schaarste aan mondkapjes voor
hulpverleners in ziekenhuizen, bij huisartsen en
andere zorgprofessionals. Inzamelingsactie:
#allemondkapjesverzamelen! Hierbij worden
particulieren en bedrijven in de regio Haaglanden
die momenteel mondkapjes beschikbaar hebben
opgeroepen om deze zo snel mogelijk in te
leveren bij één van de inleverpunten zoals
verschillende wijkcentra van Xtra Welzijn, het
Multi Functioneel Centrum bij ADO Den Haag,
die ook dient als supportershome, en de
logistieke Hub van Hubbel Lastmile op
bedrijventerrein ZKD. Zie de
websites: www.allemondkapjesverzamelen.nl en
de website http://www.zkd.nl.

Samen voor een Veilig Loosduinen
Onze Parkmanager heeft hiertoe de ‘Samen
Veilig’ app. opgestart. Heel veel ondernemers
hebben zich hier al bij aangesloten. Zo zijn wij
met elkaar in contact en kunnen belangrijke
berichten ook snel aan u doorgeven. U kunt zich
voor deze app. aanmelden via onze
Parkmanager 06-82370991!

9 januari 2020 - Bezoek burgemeester
Remkes op het ZKD-bedrijventerrein
Om de veiligheid op ons bedrijventerrein te
kunnen behouden en te kunnen monitoren had
het bestuur van de Belangenvereniging Bedrijven
ZKD en de Stichting BIZ ZKD burgemeester
Remkes een brief gestuurd om hiervoor aandacht
te vragen. Het gevolg was dat hij een bezoek
bracht aan ons bedrijventerrein.
De burgemeester werd ontvangen op het
Veiligheidsbureau door bestuursleden en de
Parkmanager. Er werd een rondrit gemaakt met
een bus over het gehele bedrijventerrein. Op
deze wijze werd het bedrijventerrein zichtbaarder
voor de burgemeester. O.a. werd het onderwerp
ondermijning door het bestuur samen met de
burgemeester en de vertegenwoordigers van de
gemeente, de Politie en de Handhaving verder
doorgesproken. Het bestuur heeft er vertrouwen
in dat het bedrijventerrein ZKD nog meer in beeld
is bij burgemeester Remkes en dat dit in de
toekomst positief zal uitpakken voor de
ondernemers op ons bedrijventerrein.

Dries Kout neemt na 45 jaar afscheid van
Weighpack International
Na ruim 45 jaar neemt Dries Kout afscheid van
het bedrijf, waarvoor hij in 1974 de basis legde
met verpakkingsmachines voor de massa
metaalwarenindustrie. Het bedrijf groeide uit tot
een wereldspeler. Deze kennis, ervaring en dit
netwerk maken Weighpack International tot wat
het nu is: een bedrijf dat aan de vooravond staat
van nieuwe, volgende stappen. Hun specialisme
biedt een solide fundament om verder op door te
bouwen, om te innoveren en in nieuwe
afzetmarkten voet aan de grond te krijgen. Wij
wensen Dries Kout veel geluk en een goede
gezondheid voor de toekomst en nodigen hem
hierbij uit nog vaak op onze ledenbijeenkomsten
te komen. De opvolger en nieuwe eigenaar van
Weighpack International is Simon Rijke. Wij
wensen hem veel succes toe en hopen hem ook
vaak te zien op onze ledenbijeenkomsten. Het is
geweldig om een bedrijf als Weighpack
International op ons bedrijventerrein te mogen
hebben.

Nieuwe BIZ 2022-2026
Omdat de huidige BIZ afloopt per 1 januari 2022
en wij dan graag een nieuwe BIZ voor vijf jaar
willen afsluiten zult u hier het komende jaar
geregeld over geïnformeerd worden. U begrijpt
dat wij graag naar een excellent bedrijventerrein
blijven toewerken en daar hoort een volgend BIZtraject bij. Door de BIZ is het Parkmanagement
mogelijk en schoon, heel en veilig. Wij rekenen
op uw medewerking!

5 februari 2020 – Energie Academie officieel
geopend door minister-president Mark
Rutte Vorig jaar juni sloot de gemeente Den
Haag de sectordeal Bouw & Techniek en
Energiesector. Een van de resultaten is de
Energie Academie aan de Kerketuinenweg 79.
Een technische vakschool speciaal voor
bijstandsgerechtigden en kwetsbare jongeren. In
een praktijkgericht leerwerk-traject van een
aantal maanden worden 560 werkzoekenden
klaargestoomd voor een baan en/of
vervolgopleiding in de bouw, techniek of
energietransitie. Mensen die lang niet hebben
gewerkt, kunnen niet van de ene op de andere
dag ‘gewoon’ aan het werk. Mensen krijgen de
kans werkervaring op te doen en een kwalificatie
te halen, maar bijvoorbeeld ook leren om weer
elke dag ergens op tijd te zijn. De Energie
Academie levert hier een mooie bijdrage aan.

ZKD-Facebookpagina
ZKD Bedrijventerrein was al actief op Twitter met @ZKD_DH en is vanaf
nu ook te vinden op Facebook, Linkedin en Youtube. Volg ZKD op onze
social mediakanalen voor het laatste nieuws, acties en de evenementen.
Onderstaand ziet u de directe hyperlinks naar deze accounts.
Twitter: @ZKD_DH
Facebook:
https://www.facebook.com/ZKDDenHaag/
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/bedrijventerrein-zkd
Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCd4ETtRRA4dxUrWPe560oAQ

Artikel in Telegraaf regio Den Haag
‘Bedrijventerrein geen afvalputje’
De inhoud van dit artikel kunt u teruglezen op
onze website onder het kopje ‘Nieuws’. Kort
gezegd staat in dit artikel dat wij geen extra
‘zorgfuncties’ meer op ons bedrijventerrein willen.
Deze passen primair niet op een bedrijventerrein.
Wij ondernemers willen dat in leegstaande
panden bedrijvigheid komt die werkgelegenheid
brengt en de Haagse economie stimuleert. Zie de
website www.zkd.nl.

Bedrijventerrein ZKD gaat samenwerken met
Uitgeverij West Media
West Media is de uitgever van o.m. De
Posthoorn Loosduinen, Escamp Oost en Escamp
West. In deze kranten komt vanaf april ieder
kwartaal een ZKD-pagina. De drie Posthoorntitels worden wekelijks bij meer dan 80.000
huishoudens in en om het ZKD-bedrijventerrein
bezorgd. Voor bedrijven op het ZKD-terrein zijn
de nieuwspagina’s een uitgelezen gelegenheid
om nieuwsberichten, zichtbaarheid van uw bedrijf
te vergroten of vacatures te plaatsen. West
Media is sterk vertegenwoordigd in het Westland,
Midden Delfland, Maasluis en Hoek van Holland.
Neem voor de mogelijkheden en prijzen contact
op met Joyce Jansen via 06-51892024 of via
Email jjansen@uitgeverijwestmedia.nl of met
Frans Leijendekkers via 06-48591009 of
via frans@uitgeverijwestmedia.nl.
Mooie verhalen zijn ook welkom!
Verhalen kunnen gestuurd worden naar
redactie.phl@uitgeverijwestmedia.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, bij de
Politie en bij ons. 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,
EMail: 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!

