Nieuwsbrief december 2015
We houden u graag op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen, collectieve voordelen en de
projecten waar wij mee bezig zijn. Alle nieuws kunt u bijna dagelijks lezen op onze website en
periodiek houden wij u ook op de hoogte met onze nieuwsbrief.
Voordelige zorgpremie voor onze leden

We hebben ook voor 2016 weer met Zilveren Kruis Achmea via het ICC-PMM collectief voordelige
premies kunnen vastleggen voor onze leden. U kunt het volledige premie-overzicht lezen door op
onderstaande link te klikken:
http://www.iccpmm.nl/uncategorized/zorgpremies-2016/
Bewegwijzering
ICC Parkmanagement heeft de bewegwijzering in Meppel overgenomen van de firma Dolsma. ICCPMM gaat op haar beurt een overeenkomst aan voor het beheer en de administratie van de
bewegwijzering met de firma Klinkhamer. Klinkhamer zal ook de aanpassing van de borden voor haar
rekening nemen. De aangekondigde update van de bewegwijzering heeft hiermee langer geduurd
dan verwacht, maar naar verwachting is dit in het eerste kwartaal van 2016 gerealiseerd. Voor
vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat.
Tijdelijk actie aanbod zakelijk Internet

Voor zakelijk glasvezel werkt ICC-Parkmanagement samen met Breedband in Bedrijf.

Momenteel hebben KPN en Ziggo een eindejaar actie met gunstige tarieven. Meer informatie over
deze actie vindt u op de website van Breedband. De link naar de site is.
http://www.breedbandinbedrijf.nl/news/view/Internet-over-glasvezel-tegen-stuntprijzen.html
Wees er snel bij want het aanbod is tijdelijk. Voor meer informatie en een persoonlijk advies kunt u
contact opnemen met de heer Herman Oortmann van Breedband in Bedrijf. U kunt hem bereiken via
085-4859383.
Certificering. Graag uw mening.
Het zal u niet ontgaan zijn dat wij bezig zijn met de hercertificering van de bedrijventerreinen in
Meppel. Dit doen wij samen met de gemeente, de Politie en de Brandweer. U heeft hierover al
eerder een bericht ontvangen. Voor de certificering is het essentieel dat er voldoende enquêtes zijn
ingevuld. Bovendien geven meer enquêtes een nog beter beeld van hetgeen u als ondernemer bezig
houdt op de terreinen. Wij stellen het dan ook zeer op prijs wanneer u (alsnog) de enquête wilt
invullen. Dit duurt 5 minuten en mag anoniem, waarbij u alleen de naam van het bedrijfsterrein hoeft
in te vullen. de link naar de enquête is:
https://mkbnl.socratos.net/direct/meppel
Meer veiligheid op de terreinen.
Langs de Pieter Mastenbroekweg en Groeneveld heeft de gemeente de openbare verlichting
aangepast. Er is led verlichting aangebracht. In Rogat gaat de gemeente de openbare verlichting ook
met ledverlichting aanpassen in de kern en langs de Kosterweg. De ledverlichting heeft een langere
levensduur en het verlichtingsniveau is kan gedimd worden.
De gemeente heeft in de begroting voor 2017 de aanpassing van de kruising Handelsweg-Setheweg
opgenomen. Momenteel wordt onderzocht wat de best mogelijke aanpassing is om de
verkeerssituatie op de kruising veiliger te maken.

Wordt uw bedrijf het meest fiets vriendelijkste bedrijf van Drenthe?

Onderneem dan nu actie en maak kans op de Gouden Fiets! In de periode van september 2015 t/m
april 2016 wordt er per gemeente in Drenthe gestreden voor bovenstaande titel, waarmee we het
fietsgebruik naar het werk willen stimuleren zodat iedereen op deze manier bijdraagt aan een
gezonde leefstijl van het bedrijf.

Voor alle informatie over dit project kunt u kijken op: http://www.opfietseindrenthe.nl.
De notulen van de Algemene ledenvergadering van 18 november kunt u lezen op onze website door
te klikken op onderstaande link:
http://www.iccpmm.nl/wp-content/uploads/2015/10/15-11-18-concept-notulen-ALV-def.pdf

