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Beste ondernemers op BT A12,
We zijn alweer bijna twee maanden onderweg in 2021. De klok tikt gewoon door, al
voelt het voor veel mensen alsof de tijd kruipt. Dit wordt veroorzaakt door het
gevoel, dat we voorlopig nog wel even moeten dealen met deze bijzondere periode
en iedereen kijkt uit naar het einde hiervan. Ook u als ondernemer heeft hier direct
of indirect mee te maken. Maar na regen komt zonneschijn, dus laten we proberen er
met z’n allen dit jaar het beste van te maken.
Na het vertrek van onze voorzitter Peter Bakker, mag ik als vicevoorzitter gedurende
de zoektocht naar een nieuwe voorzitter, de hamer tijdelijk hanteren. En dat doe ik
met veel plezier, omdat ik mij hierbij gesteund voel door een uitstekend team van
medebestuurders. De eerste (online) vergaderingen zitten er alweer op en ook de
nieuwe parkmanager, Gert van den Berg, is inmiddels volop actief voor ons.
Het parkmanagement werd de laatste jaren uitgevoerd onder de regie van het EBC
(Edes Bedrijfs Contact). Sinds 1 januari van dit jaar nemen wij het zelf weer ter
hand.
Overigens blijven wij als Vereniging wel collectief lid van het EBC, die als
koepelorganisatie meer zal gaan richten op de collectieve belangenbehartiging voor
meerdere bedrijventerreinen. U bent als lid altijd welkom bij de bijeenkomsten van
het EBC. Mocht u daar meer over willen weten, meld u zich dan even bij ons
secretariaat.
Rond de feestdagen heeft u als het goed is een presentje van onze vereniging
ontvangen. Omdat niemand onfeilbaar is (😉) kan het zijn dat een enkeling aan onze
aandacht is ontsnapt. Graag vraag ik u dan dit even te melden bij het secretariaat.
Dan ter zake, er zijn een aantal wat langer lopende zaken, die dit jaar moeten
worden afgerond. Maar er zijn ook nieuwe uitdagingen die moeten worden opgepakt.
Genoeg te doen dus en ik spreek dan ook namens ons bestuur de wens uit om er
samen met jullie een mooi verenigingsjaar van te maken.
En tot slot, al is het dan al bijna maart, ik wens een ieder een succesvol maar vooral
een gezond 2021 toe.
Met vriendelijke groet
Marten Kreeft (vicevoorzitter)

INTRODUCTIE
De Vereniging BT A12 is opgericht in 2009 en heeft als doel het (doen) verzorgen van
collectief parkmanagement. Dit doel tracht men te bereiken door collectieve
gebiedsbeveiliging, bewegwijzering en andere daartoe dienende diensten.
Verder behartigt de vereniging de collectieve belangen van haar leden bij het overleg
met overheid en overheidsinstellingen, zoals bijvoorbeeld met de provincie en de
gemeente.
WAT HOUDT DE FUNCTIE IN?
De voorzitter vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks
bestuur. Het volledige bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6 leden.
De voorzitter is het gezicht van de vereniging naar leden, stakeholders en externe
gremia. De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en de jaarlijkse ALV.
Met ondersteuning van een aantal (professionele) deskundigen op het gebied van
parkmanagement, boekhouding en secretariaat, zet het bestuur onder leiding van de
voorzitter de koers uit voor de toekomst en bewaakt zij de doelstellingen van het
vigerend beleid.
WAT HEB JIJ ERVOOR NODIG?
Een gezonde interesse in het wel en wee en de bedrijvigheid op BT A12.
Communicatief en slagvaardig, stimulerend, punctueel delegerend, kortom een echte
teamcaptain.
HOEVEEL TIJD KOST MIJ DAT?
Met de huidige bestuurssamenstelling en de aanwezige ondersteuning zo’n 4 tot 8
uur per maand. De bestuursvergaderingen worden in basis 1 keer in de twee
maanden gehouden. Incidenteel kan dit meer zijn, bijvoorbeeld in de aanloop naar
een ALV.
GEINTERESSEERD?
Wellicht is deze functie in een leuk team iets voor jou. Het netwerk krijg je hierbij
gratis aangeboden. Meer informatie over de inhoud van het voorzitterschap kun je
verkrijgen bij het secretariaat: info@verenigingbta12.nl.

Even voorstellen: Gert van den Berg, de nieuwe
parkmanager

Eind vorig jaar werd mij de vraag gesteld of ik de functie
van parkmanager wilde invullen. Er werd gezocht naar een
(ex)ondernemer met een technische achtergrond en die
enkele dagdelen per week beschikbaar is. Vanaf 1 januari
2021 ben ik in functie als parkmanager van bedrijventerrein
BT A12. Ik ken het bedrijvenpark al vanaf de realisatie van
de eerste gebouwen. De situering is perfect en het terrein
heeft een moderne en ruime uitstraling. Voor een
parkmanager ligt de lat dus hoog, maar ik ga met veel
energie deze uitdaging samen met u aan.
Als u mij nog niet kent, mijn naam is Gert van den Berg, 68
jaar en getrouwd met Jennie. Wij hebben twee uitwonende
dochters en vijf kleinkinderen. Wij wonen met veel plezier
in Ede-Noord.
Als voormalig eigenaar van Van den Berg Installateurs heb
ik mij ook ingezet voor een aantal non-profit organisaties.
Voor een aantal doe ik dat nog, zoals bestuursfuncties bij
de Stichting Collegiale In- en uitleen, een gemeentelijke
politieke partij en een voetbalclub. Verder ben ik lid van de
Vaststellingscommissie Examenservice Middelbaar Technisch
Onderwijs.
Ik start bij BT A12 in een bijzondere tijd, elkaar fysiek
ontmoeten zal nog even duren of moet plaatsvinden in een
veilige omgeving. Maar dat belet mij niet om een aantal
zaken op te starten van achter de keukentafel. Zo ben ik
bezig met finetunen van het nieuwe camerasysteem en de
voorbereiding voor het vervangen van de
straatnaambebording. Ook de hercertificering van het KVOkeurmerk verdient de nodige aandacht, daarvoor zoeken wij
nog nieuwe leden voor de werkgroep.
Mijn contactgegevens zijn: (let op, deze zijn niet hetzelfde
als de voormalige parkmanager)
Mailadres: info@parkmanagementbta12.nl
Telefoon: 06-15642764
Ik hoop u, als het even kan snel te mogen ontmoeten.
Gert van den Berg

Bericht van de parkmanager
Camerabewaking
In de nieuwsbrief van juli 2020 hebben wij u gemeld dat de camera’s en de
software zouden worden vervangen. De vele storingsmeldingen waren daarvoor de
aanleiding. In het derde kwartaal is de vervanging gestart en in december 2020 heeft
de technische oplevering plaatsgevonden. De kwaliteit van de beelden is zeer hoog
en geeft duidelijke details weer. Als u behoefte heeft aan beelden of informatie vanuit
het systeem kunt u contact opnemen met mij via mijn mailadres:
info@parkmanagentbta12.nl.
Bewegwijzering
Er is inmiddels opdracht verstrekt om de aanwezige
bewegwijzering/straatnaamborden te vervangen en daar waar nodig aan te vullen.

De vervanging in het veld zal plaatsvinden in het tweede kwartaal 2021. Het zal u
opvallen dat gekozen is voor een nieuwe look. Het frame krijgt een witte kleur en de
panelen krijgen de kleur van het logo van BT A12.
Na plaatsing van de nieuwe bebording verzoeken wij u, indien van toepassing, de
door u zelf aangebrachte bebording in de openbare ruimte te verwijderen. Daarbij
rekenen wij op uw medewerking.
Gladheidbestrijding
Afgelopen weken werd ons door een aantal leden de vraag gesteld waarom de
vereniging geen actie ondernam in het sneeuw- en ijsvrij maken van de wegen op
ons bedrijventerrein. Het antwoord is eenvoudig: dit is een taak van de gemeente.
Wel zijn wij met de onderhoudsdienst van de gemeente hierover in gesprek geweest.
Volgens de gemeente zijn nagenoeg al onze wegen opgenomen in
het gladheidbestrijdingsplan.
Maar ook zij zijn overvallen door de grote hoeveelheid sneeuwval en de lage
temperaturen. Wel bleek dat de twee openbare parkeerterreinen (Darwinstraat en
Jennerstraat) niet in het plan zijn opgenomen. Wij zijn het daarmee uiteraard niet
eens en hebben de parkeerterreinen gelijk in eigen beheer sneeuwvrij laten maken.
Wij gaan binnenkort nog in gesprek met de gemeente om dit euvel, maar ook andere
gemeentelijke verantwoordelijkheden op ons terrein te bespreken.

www.bta12.nl
In goed overleg met de gemeente
hebben wij het beheer van de website
BTA12.nl overgenomen. Voor ons een
goed moment om deze te vernieuwen.
Hier wordt momenteel volop aan
gewerkt.
Verder is er ook een nieuw logo
ontworpen voor onze vereniging en
hebben we een nieuw e-mailadres:
info@verenigingbta12.nl.

Even voorstellen: nieuwe ondernemers op BT A12

Faradaystraat 2, Van den Berg Installateurs
Totaalinstallateur van naam. Van den Berg is die
naam.
Of het nu gaat om een compleet nieuwe installatie in een
gerenoveerd hotel, of de elektra voor een oud fabriekspand
waarin appartementen komen. Of de alarmsystemen in een
zorgcomplex: we draaien onze hand er niet voor om. Niet
voor het aanleggen van de installaties zelf, maar ook niet
voor het onderhoud ervan.
Want juist dat laatste is zo belangrijk: eventuele software
up-to-date houden en ervoor zorgen dat alle onderdelen
van een installatie goed blijven werken. Daarbij zijn we

breed in te zetten, we noemen ons niet voor niets
totaalinstallateur. Zowel E- als W-installaties zijn bij ons in
veilige en deskundige handen. Waar bij we ons focussen op
vijf branches: horeca, zorg, onderwijs, woningbouw en dan
met name de transformatie en duurzame transitie en
tenslotte bedrijfs- en kantoorgebouwen.
Bij ons is afspraak=afspraak logisch, onze klanten weten
dat wij het in de praktijk brengen. Wilt u namen van
klanten? Dat gaat van verschillende bouwbedrijven zoals
Salverda, Bouwbedrijf Kreeft en R&R Bouw tot bijvoorbeeld
grote hotelketens als Bilderberg, IBIS en Novotel. Allemaal
weten ze dat ze op en met ons kunnen bouwen. Ze kennen
allemaal onze naam: Van den Berg Installateurs.
Meer weten? https://www.vandenberg-installateurs.nl/

Darwinstraat 17, FruitSecurity Holland
FruitSecurity Holland is gespecialiseerd in oogstzekerheid
door oogstbescherming. Met name in hagelnet- en
folieoverkappingen. Overkappingen ter bescherming van de
weersomstandigheden. Wij beschermen fruit en bomen
tegen regen, hagel en andere weersomstandigheden.
FruitSecurity Holland heeft een groot aantal hectare
overkappingen gebouwd in heel Europa, Azië, Amerika en
Afrika. Ook distribueert FruitSecurity Holland wereldwijd
haar producten.
Verschillende diensten van FruitSecurity Holland zijn:
Regenkappen;
Hagelnetten;
Turn-Key projecten;
Advies en Consultancy;
Perceel ontwerp.
FruitSecurity Holland is koploper als het gaat om nieuwe
technologie. Zo heeft FruitSecurity Holland het
Automatische Hagelnet Systeem. Te bedienen met een
tablet of smartphone op afstand.
Daarnaast beschermd FruitSecurity Holland auto`s tegen
weersomstandigheden. Dit met verschillende autooverkappingen. FruitSecurity plaatst al jarenlang autooverkappingen in allerlei opleveringen en landen. In
Nederland wordt het weer ook steeds extremer en
onbetrouwbaarder. Daarom kiezen al veel
leasemaatschappijen, auto(verhuur)bedrijven en
dealerholdingen ervoor om hun wagenpark GPS te laten
inmeten en een op maat gemaakte offerte te ontvangen.
Systems for professionals!
https://www.fruitsecurityholland.com/nl

Darwinstraat 23, InFinance MKB

Beste nieuwe buren!
Ook wij hebben onlangs de stap genomen om ons te
vestigen op BT A12 en wel op de Darwinstraat 23! Wij zijn
InFinance MKB en wij leggen de focus op het behalen van
ondernemersdoelen en op wat de werkelijke resultaten zijn
van de ondernemer. Dit doen wij op verschillende manieren
zoals: ondersteuning bij de administratie, de fiscaliteit en
advies. Onze filosofie is om samen met de ondernemer per
maand of kwartaal de resultaten van de onderneming te
rapporteren. Door het actief rapporteren van de resultaten
en de voortgang van de onderneming wordt de kennis en
het inzicht vergroot. Persoonlijke aandacht samen met
slimme tools voor online dashboarding levert echte
aandacht en meerwaarde op.
Nieuwsgierig geworden naar ons en wat wij voor jou
kunnen betekenen? Neem dan een kijkje op onze website:
www.infinance-mkb.nl. Wij zijn ook telefonisch en per email te bereiken: Marijndekker@infinancebeheer.nl 031824 81 07/ 06-47252151.

Vereniging BT A12 Ede organiseert collectief parkmanagement voor alle ondernemers gevestigd op
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