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Nieuwsbrief

Ondanks het feit dat we
elkaar vrijwel niet
kunnen ontmoeten,
willen we door middel
van deze nieuwsbrief u
updaten over wat er op
het park gebeurt. Houd
ook aub de LinkedIN
pagina van Esp goed in
de gaten. Hier wordt
zeer regelmatig iets op
gedeeld. 
Link >> volg uw
ondernemersvereniging
via LinkedIn

SLAGBOOM
Te vaak ondervinden wij storingen aan de slagboom bij ons op het 
bedrijvenpark. Of er wordt tegenaan gereden met alle gevolgen van dien, of het 
is de regen.. Maar het moet opgelost worden. 
De kosten blijven namelijk oplopen en dit is natuurlijk niet de bedoeling. 
We zijn druk bezig met het onderzoeken of het vervangen van de slagboom een 
optie is samen met/of een service abonnement. Het niet functioneren moet 
minder voorkomen en sneller verholpen gaan worden. 

Wij houden je hierover van op de hoogte.

https://www.linkedin.com/company/ondernemersvereniging-bedrijvenpark-esp/?viewAsMember=true


OVERLAST 

Het valt ons op dat er op ons bedrijvenpark veel overlast wordt
ondervonden. Om te beginnen komen er veel klachten binnen
omtrent zwerfvuil e.d.
Hoveniersbedrijf Der Kinderen houdt één keer per twee weken
een uitgebreide ronde om ons bedrijvenpark schoon te houden
en het (zwerf)vuil op te ruimen. Denk hierbij aan: rotzooi naast
de vuilnisbakken, hondenpoep en illegale vuilstort in de vorm
van losliggende vuilniszakken. 
Naast het feit dat deze problematiek veel aandacht vergt, kost
dit ook veel geld. Er zijn nieuwe grotere prullenbakken
aangeschaft (worden binnenkort geplaatst) met een deksel, dit
houdt in vol = vol. We roepen iedereen op om hier op te letten,
we kunnen dit alleen oplossen door samen te werken. We
realiseren ons dat het ook mensen zijn die hier komen wandelen.
Maar wij "Espers" hebben er veel last van, samen moeten we
zorgen voor verbetering. Anders zullen we over moeten gaan
naar andere oplossingen. We willen tenslotte graag het
mooiste terrein van Eindhoven blijven. 

Daarnaast komen er meldingen binnen 
van overlast op onze grote parkeerplaats. 
Deze overlast wordt veelal veroorzaakt door 
jongeren die hier komen ‘feesten’. 
Zo worden er ook resten van lachgas
aangetroffen.
We willen jullie mededelen dat dit onze 
aandacht heeft en dat we hiermee al sinds de 
eerste lockdown bezig zijn. 
De surveillance is onder andere 
aangepast, waardoor er op wisselende
tijdstippen rondes op ons park worden 
gereden. Daarnaast zijn er borden 
geplaatst en is de wet aangepast. 
Op deze manier kunnen BOA’s /politie 
actie ondernemen bij overlast. 

Bent u nieuw op ons park? Of gaat u (binnenkort) 
verhuizen?

Laat het ons weten; maak het aub
kenbaar!

 

Website
De nieuwe website van ons bedrijven park
staat online! Deze is te bezoeken via
www.bedrijvenparkesp.nl
Hier vind je veel handige informatie.
Daarnaast zijn wij ook te vinden op
LinkedIn, hier delen wij alle actualiteiten.
Link >> volg uw ondernemersvereniging via
LinkedIn

Wij zijn druk bezig met het programma van
2022: hoe gaat dit eruit zien? Waar sluiten
we aan bij andere initiatieven? Hoe boeien
we onze ondernemers het best? Wanneer
kunnen we weer  uitnodigen?
We hopen in ieder geval elkaar snel weer te
kunnen ontmoeten. Heb jij een leuk idee,
laat het weten ! 

Activiteiten in 2022

Heb je suggesties? Neem contact op met de secretaris/ parkmanager 
Manuela de Heer via: info@bedrijvenparkesp.nl

We willen toch veel meer delen met elkaar
op Esp !  Van elkaar leren,  inspireren. Ken
je je buurman bijvoorbeeld ? Er zijn zoveel
redenen om met elkaar in gesprek te gaan.
Ook in deze tijd kunnen we dit organiseren
tijdens bijvoorbeeld een uurtje online
lunchsessie. 
Als je in het kort je verhaal wil doen en dit
zou willen delen met je collega-
ondernemers op ons park,  bel of mail ons.
Het is zo geregeld. 
info@bedrijvenparkesp.nl / 06-13545713

Leren, inspireren,

kennismaken 

https://www.linkedin.com/company/ondernemersvereniging-bedrijvenpark-esp/?viewAsMember=true

