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Als bestuurslid van IKZelhem ben ik vanaf het begin af aan 
betrokken geweest bij het opzetten van parkmanagement 
en het instellen van een ondernemersfonds op de 
bedrijventerreinen in Zelhem. 

Samen met de bestuursleden Han Schut, Arno Gesink, 
Cor Dales en Marcel Janssen maken we voorstellen voor 
een optimaal ondernemersklimaat op Industriepark, de 
Blek, de Hoge Voort en de Vinkenkamp. We maken daarbij 
gebruik van de aanwezige kennis en ervaring binnen het 
bestuur maar luisteren vooral naar wat de deelnemers aan 
het ondernemersfonds ons vertellen. We proberen vragen 
te beantwoorden en diensten waar mogelijk uit te voeren. 

Ons uitgangspunt is dat het voor iedere ondernemer in 
ons werkgebied en zijn medewerkers prettig en veilig 
werken is en dat er ruimte moet zijn of komen om zijn 
bedrijfsdoelen te bereiken. Daarin werken we samen 
met andere stakeholders als IKZelhem, de gemeente 
Bronckhorst, de Provincie Gelderland en andere 
ondernemersverenigingen en zijn we ons steeds bewust 
van het effect van een optimaal ondernemersklimaat op 
de gemeenschap van Zelhem. 
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van Park-

management Zelhem en is met de grootst 

mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 

Parkmanagement Zelhem aanvaardt geen 

aansprakelijkheid voor mogelijke onjuist-

heid en/of onvolledigheid van de in deze 

nieuwsbrief verstrekte informatie, terwijl 

evenmin aan de inhoud van deze nieuws-

brief rechten kunnen worden ontleend.

Mede dankzij de inspanningen van IK-
Zelhem en Business Point Communica-
tion, heeft Glasvezel Buitenaf (die inmid-
dels DELTA Fiber heet) in 2018 besloten 
tot de aanleg van zakelijk glasvezel op 
onder andere de bedrijventerreinen in 
Zelhem. 

De rapportage van het bodemonderzoek 
in februari 2020 gaf aanleiding om op een 
aantal plaatsen aanvullend onderzoek uit 
te voeren. Dit onderzoek is in september 
2020 uitgevoerd. Het streven van BAM 
Infra is dat de bedrijven, die een con-

tract hebben afgesloten, voor 31 
december 2020 zijn aangesloten.

Inmiddels is een nieuw boven-
grondse verdeelpunt geplaatst 
nabij de Gildenweg in Zelhem. 
Een belangrijke mijlpaal voor 
de aanleg van het glasvezelnet-
werk, want deze ‘kasten’ verde-
len straks het digitale signaal. 

Wist je dat…
•    … een verdeelpunt ook veel 

POP (Point of Presence) 
wordt genoemd? Adres-
sen die op het verdeelpunt 
worden aangesloten, val-
len binnen het zogenoemde 
‘POP-gebied’.

•    … de grijze kleur van de kast 
niet toevallig is gekozen? Deze 
kleur zorgt voor precies de 
juiste temperatuur in de kast.

Vanuit parkmanagement houden 
we jullie op de hoogte. 

GLASVEZEL GROENBEHEER

Parkmanagement Zelhem is van plan het beheer van het openbare 
groen op de Zelhemse bedrijventerreinen van de gemeente Bronck-
horst over te nemen. In overleg met de gemeente Bronckhorst is het 
werkgebied vastgesteld. We gaan nu aan de slag met het opvragen 
van offertes op basis van de kwaliteitseisen van de gemeente. Onze 
voorkeur ligt bij uitvoering door een lokale partij. In de tussentijd 
informeren we bij de gemeente naar het jaarlijkse gemeentelijke 
budget dat beschikbaar is voor uitvoering. Wanneer alle informatie 
beschikbaar is, ontvangen jullie een voorstel waarop je kunt stem-
men. Het is onze bedoeling het beheer van het openbare groen op de 
bedrijventerreinen in Zelhem met ingang van het voorjaar 2021 van 
de gemeente over te nemen.

Zwerfvuil
Ook met betrekking tot het ophalen van zwerfvuil hebben we stappen 
gezet. Vanaf week 45 (week van 2 november 2020) wordt een eerste 
grote schoonmaakronde over de bedrijventerreinen gemaakt. In de 
vier weken daarna wordt het zwerfvuil steeds op een deel van de be-
drijventerreinen verzameld. De werkzaamheden worden uitgevoerd 
door Meesterwerk Werkprojecten uit Zelhem. Na deze eerste ronden 
volgt een evaluatie en bespreken we de wijze waarop het traject in 
2021 wordt voortgezet. 

Ziet u een locatie met opvallend veel zwerfvuil, laat het ons dan even 
weten via secretariaat@pmzelhem.nl 
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KVO-B staat voor Keurmerk Veilig Ondernemen – Bedrijventerreinen. Binnen KVO-B 
werken politie, brandweer, gemeente en ondernemers structureel samen om bedrij-
venterreinen schoon, heel en veilig te houden. Globe Security is aangesloten op de 
werkgroep Zelhem.

De Zelhemse bedrijventerreinen zijn KVO-B gecertificeerd in 2020, 2021 en 2022. Nor-
maal gesproken vindt jaarlijks een dag- en nachtschouw plaats.

Zijn er onderwerpen waarvoor je speciale aandacht vraagt van de werkgroep, stuur dan 
een mail naar secretariaat@pmzelhem.nl. We nemen het onderwerp mee in de schouw 
en spreken in de werkgroep af welke actie we uitzetten. In een volgende nieuwsbrief 
koppelen we de resultaten van de schouw terug en stellen we ook de leden van de 
werkgroep aan je voor.

Vanuit parkmanagement maken we een plat-
tegrond met actieve AED’s bij ondernemers 
op bedrijventerreinen in Zelhem. Beschikt je 
bedrijf over een actieve AED en heb je je nog 
niet aangemeld dan graag even bericht naar 
secretariaat@pmzelhem.nl zodat we je kun-
nen toevoegen. Op basis van de inventarisatie 
bepalen we of het nodig is een of meerdere 
openbare AED’s aan te schaffen. Alle bedrijven 
op de Zelhemse bedrijventerreinen ontvangen 
het overzicht van actieve AED’s. Bewaar het 
overzicht op een vaste plek zodat je ingeval 
van nood adequaat kunt handelen. 

AED

ACHTERHOEK ONDERNEEMT DUURZAAM 

Achterhoek Onderneemt Duurzaam is opgezet vanuit SIKA (Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek). Het 
is een onafhankelijk project voor en door ondernemers. Door middel van de gratis energiescan, die je vanuit dit 
project kunt laten uitvoeren, helpt je om energie (en dus geld) te besparen en duurzamer te ondernemen. Meer 
winst met minder energie.  

PARKEREN NIEUWS

Om een goed beeld te krijgen van lang-parkerende vrachtwagens op de Zelhemse 
bedrijventerreinen, hebben we Globe Security een inventarisatie laten uitvoeren op 
twee verschillende tijdstippen in combinatie met hun surveillancerondes in de avond 
en nacht van 14 juni t/m 15 juli jl.  Op basis van daarbij verzamelde data gaan we in 
overleg met de gemeente.  We verwachten jullie in een volgende nieuwsbrief meer 
informatie te kunnen geven. In de maanden voor de zomer hebben we door bemiddeling 
van PM Zelhem en dankzij de coöperatieve houding van VIV Buisman, Kloostrans, 
Gesink Transport en Motoport de overlast door vrachtverkeer die bewoners van de 
Brinkweg ervoeren, adequaat kunnen oplossen.

Op Morgen
Dit is een initiatief dat 
bijdraagt aan het kli-
maat van morgen. Op 
Morgen is een platform waar we elkaar inspireren. Omdat 
we samen verantwoordelijk zijn voor een duurzame toe-
komst voor onze (klein)kinderen. In Bronckhorst zijn al veel 
mooie initiatieven. Laten we deze verhalen delen en elkaar 
inspireren om samen in actie te komen voor de toekomst. 
www.bronckhorst.nl/OpMorgen 

Parkmanagement 
Zelhem

P/a Ericaweg 20
7021 PB Zelhem
secretariaat@pmzelhem.nl

TIP: sommige verzekeringsmaatschappijen geven korting op de premie voor bedrijfsverzekeringen wanneer een bedrijf is gevestigd op een bedrijventer-
rein met een KVO-B certificering. Een kopie van het certificaat kun je downloaden van de website van IKZelhem: www.ikzelhem.nl

Binnenkort ontvang je per post meer informa-
tie. Nieuwsgierig? Neem dan alvast een kijkje op 
achterhoekonderneemtduurzaam.nl waar je veel er-
varingen van collega- ondernemers kunt lezen en je 
je ook meteen kunt aanmelden. 

MKB-DEAL ACHTERHOEK
De MKB-deal richt zich op het verhogen van de arbeidsproductiviteit van 
minimaal 5% (binnen twee jaar) bij 100 Achterhoekse bedrijven. Het is 
een programma voor en door bedrijven uit de Achterhoek, juist om eens 
te werken aan het bedrijf in plaats van in het bedrijf. Om zo samen bedrij-
ven in de regio te helpen en interessant te blijven voor gekwalificeerde 
werknemers. De Achterhoek is één van de eerste negen regio’s die door 
het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is omarmd voor het 
sluiten van een MKB-Deal.


