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Bestuur: 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Geachte ondernemer, 

 

 
Namens het bestuur en alle ondernemers van Bedrijven- 

park Haardijk heten wij u van harte welkom op ons 

bedrijvenpark. Wij zijn gesteld op de hoge uitstraling van 

het park en de mogelijkheden die geboden worden om 

efficiënt te kunnen ondernemen. Om dit te bereiken en vast 

te houden rust vanaf het begin parkmanagement op 

Haardijk. Omdat niet elke ondernemer duidelijk is wat 

parkmanagement inhoudt, geven we met deze flyer 

duidelijkheid. 
 
 

Wat is parkmanagement? 

Parkmanagement is het gezamenlijk op peil houden van de 

kwaliteit van ondernemen op een bedrijvenpark. 

Doorgaans gaat het daarbij om uitstraling, efficiency, 

veiligheid en duurzaamheid. 
 

 
Parkmanagement op Haardijk: 

Op Haardijk is een basispakket vastgesteld dat bestaat uit: 

•  collectieve surveillance door een beveiligingsbedrijf; 

•  deelname aan het Keurmerk Veilig Ondernemen; 

•  onderhoud van het openbare groen; 

•  beschikbaarheid van zes AED’s in de openbare ruimte; 

•  belangenbehartiging. 

Deelname aan dit pakket is verplicht omdat voor een 

effectieve uitvoering ervan een zo hoog mogelijke 

deelnamegraad nodig is. 

 
Iedere ondernemer doet mee! 

Door ondertekening van het koopcontract met de gemeente 

is iedere eigenaar lid van de coöperatie die het 

parkmanagement regelt. Dit geldt ook voor huurders en 

eventuele volgende kopers. 

 

Hoe het basispakket uitgevoerd wordt en tegen welke 

financiële voorwaarden, wordt jaarlijks vastgesteld in de 

algemene ledenvergadering van de coöperatie. Als lid heeft 

u zo invloed op de kwaliteit van Haardijk. 

Contributie: 

De contributie is alleen voor de eigenaren (gebruikers/ 

huurders worden niet belast, maar zijn wel lid) en voor 2020 

vastgesteld in de ledenvergadering. De contributies tussen 

woon-werk en werkgedeelte zijn als volgt gedifferentieerd: 

 
Basisdiensten (vast): 
 
Voor eigenaar op woon-werk gedeelte:  

• Basistarief € 300,- per jaar  

• Additioneel (indien van toepassing): 
o € 50,- per jaar per extra kadastraal perceel. 

 
Voor eigenaar op werk gedeelte:  

• Basistarief € 400,- per jaar 

• Additioneel (indien van toepassing): 
o € 50,- per jaar per extra kadastraal perceel; 
o € 50,- per jaar voor kavels > 5.000 m2. 
 

De eigenaar van het pand dient volgens zijn koop- 

overeenkomst elke gebruiker/huurder aan te melden bij 

de coöperatie. Bij nalatigheid kan er volgens dezelfde 

koopovereenkomst een boete opgelegd worden. Eventueel 

kan de eigenaar (een deel van) de contributie aan de 

huurder/gebruiker doorbelasten in de huurovereenkomst. 

 

  

Bestuur: 

De coöperatie kent een vooruitgeschoven post die zorgt dat 

de wensen van de leden worden omgezet in concrete 

acties: het bestuur. Dit bestaat uit leden die iets extra’s 

willen betekenen voor het bedrijvenpark. In hun eigen tijd 

maken ze plannen en leggen deze voor aan de leden. Verder 

sturen ze de parkmanager aan die ingehuurd wordt om het 

basispakket uit te voeren. 
 

 
Momenteel bestaat het bestuur uit 5 leden, te weten: 

•  Robert Kuiper voorzitter 

•  André Beukelman penningmeester 

•  Andries Odink algemeen lid  

•  Paul Nij Bijvank algemeen lid 

•  Leenjan van den Berg algemeen lid 
 

Het bestuur kan zich voor specifieke vraagstukken laten 

bijstaan door een commissie waarin leden plaatsnemen. Zo 

is er voor de veiligheid van Haardijk een commissie 

Keurmerk Veilig Ondernemen. Via periodieke 

nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden van actuele 

informatie aangaande Haardijk.    

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
Optionele diensten: 

 

Naast de basisdiensten zijn er voor bedrijven op 

Haardijk diverse optionele diensten beschikbaar via 

een samenwerking met alle bedrijventerreinen in de 

kern Hardenberg. Dit gaat om collectieve 

inkoopprojecten die kostenvoordeel opleveren zoals: 

 
• afvalinzameling: collectief contract met Renewi; 

• energie: periodiek wordt ingekocht bij de voor- 

deligste aanbieder van elektra en gas; 

• alarmopvolging en sleutelbeheer: door Roggendorf, 

de collectieve beveiliger (abonnement ca. € 80,- per 

jaar en € 40,- per daadwerkelijke opvolging); 

• breedband (internet): voor de werksituatie een 

collectief tarief voor verbinding bij Cogas i.c.m. 

NDIX. Voor woon-werk situatie is een voordelig 

alternatief, namelijk via “glasvezel buitenaf”; 

• blusmiddelen: collectief contract met 

Brandpreventie Oost voor controle en levering van 

blusmiddelen. 

 
Wilt u hier meer informatie over? Neem dan gerust 

vrijblijvend contact op met de parkmanager.  
 

 

 

 
Tot slot willen wij u veel succes wensen op 
bedrijvenpark Haardijk. 

 
Laten we samen zorgen voor een blijvend vitaal 
bedrijvenpark! 
 

 
Met vriendelijke groet,  

 

Bestuur Bedrijvenpark Haardijk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Algemeen e-mailadres (parkmanager) 

info@bedrijvenparkhaardijk.nl 

Gertjan Mollink 

T. 06 47 54 71 47 
 

 
Correspondentieadres: 

Stelling 5 

7773 ND HARDENBERG 
 

 
Factuuradres: 

Postbus 444 

7770 AK HARDENBERG 

c.marsman@vrieling.nl 
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