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Waar is ICC-Parkmanagement Meppel mee bezig! 

Nieuwe bewegwijzering industrieterreinen 
Alle bedrijven hebben in mei een brief van de gemeente en ICC-PMM ontvangen over de nieuwe  
bewegwijzering. Voor dit project heeft ICC Parkmanagent € 26.000,- uitgetrokken om alle bestaande 
borden te vernieuwen. Dit bevordert niet alleen de veiligheid en de overzichtelijkheid op de 
bedrijventerreinen, maar geeft ook een boost aan de uitstraling en vindbaarheid van de bedrijven. 
We hebben aan de hoeveelheid reacties gemerkt dat het bedrijfsleven dit project omarmt en dat er 
behoefte is aan nieuwe duidelijke bewegwijzering.   

 Duidelijk, kleurrijk en overzichtelijk!  

 

 

Open Bedrijven Dag 

 

Samen met de gemeente en het onderwijs zet ICC Parkmanagement zich in om van de Open 
Bedrijven Dag op 7 november een mooi en aansprekend evenement te maken voor met name de 
leerlingen van de basisscholen en hun ouders. Thema is werken in de techniek, want daar ligt een 
goede toekomst. U kunt uw bedrijf openstellen voor leerlingen en hun ouders en zo kinderen 
enthousiast maken voor uw vak. 
 
Duurzame energie investeringen 
Zoals u weet zijn we in 2014 begonnen met het subsidieproject duurzaam investeren. Hiervoor 
hebben we € 50.000,- beschikbaar gesteld en tot nu toe hebben we € 37.000,- uitgekeerd. Samen 
met de subsidie is inmiddels al ruim € 450.000 geïnvesteerd in duurzame energieverbeteringen in 
Meppel. Als u nog plannen heeft om over te gaan op led-verlichting of zonnepanelen wilt plaatsen 



neem dan contact met ons op en wij kijken samen of u voor de subsidie in aanmerking komt. 

 
 

 

Nieuwe Website 

In de loop van juli kunt u onze nieuwe website bekijken op www.iccpmm.nl. Het wordt een prachtige 
dynamische website met ‘responsive design’, dus goed leesbaar op smartphone en tablet. Wilt u uw 
bedrijfsgegeven bekijken?  Als deze niet meer actueel zijn dat graag aan ons doorgeven? We 
berichten u als de website online is. 

 
 
 
Beveiliging 
We staan vlak voor de zomervakantie en dan is het nodig om extra aandacht te geven aan de 
veiligheid van uw bedrijf. Het dievengilde gaat helaas niet op vakantie. Natuurlijk waakt AVDD, zoals 
altijd, op de bedrijventerreinen, maar een extra ronde langs alle ramen, deuren en hekken is wel 
belangrijk. 
 

Wij wensen u een zonnige vakantie! 

http://www.iccpmm.nl/

