
    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele voordelen van parkmanagement 

Parkmanagement, het is er, maar wat 

betekent dit voor mijn onderneming? 

Heeft mijn bedrijf individuele voordelen 

of is het enkel een groep 

enthousiastelingen die graag 

vergadert?  Het zijn vragen die vele 

bedrijven zich stellen en waar wij u 

duidelijk van antwoord willen zijn.   

Samen met de ondernemersclub OCHH 

vormen wij het ondernemersplatform 

van Houthalen-Helchteren. Door het 

organiseren van groepsaankopen 

kunnen bedrijven individuele 

besparingen realiseren.  

Dat we als groep één stem kunnen 

vormen, dat werd bewezen in de poll 

over het parkeerverbod op centrum 

zuid waarbij het antwoord percentage 

op 80% lag.  

Door het structureel overleg met de 

gemeente Houthalen-Helchteren, 

komen hete hangijzers over mobiliteit, 

signalisatie en veiligheid op de 

industriezone aan bod. Zo werd er in 

oktober een officieel schrijven gericht 

aan het schepencollege. De 

verkeersdrempels op Centrum-Zuid 

zullen verdwijnen en de 

signalisatieborden worden verlicht. 

Deze brief inclusief antwoord, werd 

gepubliceerd op de website, waar ook 

elk lid van de vzw een bedrijfspagina ter 

beschikking krijgt naar eigen invulling. 

Meer weten? 

 

Nieuwsbrief Centrum-Zuid 

Een nieuw jaar, een nieuw begin. In 

deze eerste editie van de nieuwsbrief 

blikken we terug naar het afgelopen 

jaar en kijken we vooruit naar 2016. 

Binnen de raad van bestuur van het 

parkmanagement namen we afscheid 

van Marc Vervoort, die geniet van zijn 

welverdiend pensioen. Tevens 

verwelkomen we de nieuwe 

parkmanager op Centrum-Zuid, Igna 

Beste wensen voor het nieuwe jaar! 

Linten, die voortaan het eerste 

aanspreekpunt zal zijn voor alle 

bedrijven die gevestigd zijn op de 

industriezone. Parkmanagement zal in 

2016 zijn focus houden op Centrum-

Zuid. Bij de start van 2017 zal er ook 

uitbreiding zijn naar Europark, zodat ook 

deze bedrijven kunnen betrokken 

worden bij de groeiende VZW. Wij 

wensen u een boeiend en innoverend 

2016.  

 

 

Nieuwtjes, persberichten over 

onze ondernemingen, 

verkeersonderwerpen,… u 

vindt een wekelijkse update in 

het nieuwsoverzicht van onze 

website.  

 

Zelf iets te melden? 

Igna.linten@quares.be 

Trimestriële uitgave: 

Januari 2016 

Nacht van de 

ondernemer – OCHH 

 

 

 
De burgemeester, de leden 

van het Schepencollege en 

het bestuur van de 

Ondernemingsclub Houthalen-

Helchteren nodigen u uit op 

de Jaarvergadering en 

feestelijke Nieuwjaarsreceptie. 

Lees meer… 

http://www.vzwcentrumzuid.be/dienstverlening/groepsaankopen/
http://www.vzwcentrumzuid.be/wp-content/uploads/sites/5/2014/07/Verwerking-Poll-voor-nieuwsbrief.pdf
http://www.vzwcentrumzuid.be/documenten/
http://www.vzwcentrumzuid.be/documenten-leden/
http://www.vzwcentrumzuid.be/
http://www.vzwcentrumzuid.be/vzw/nieuws/
mailto:Igna.linten@quares.be
http://www.vzwcentrumzuid.be/agenda/ochh-nacht-van-de-ondernemer-2/
http://www.vzwcentrumzuid.be/wp-content/uploads/sites/5/2016/01/De-barrier.jpg
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4jLiHsaXKAhVHDg8KHbH_D2wQjRwIBw&url=http://www.denboekenhoek.be/kranten/&bvm=bv.111677986,d.ZWU&psig=AFQjCNHtBXJsnC30CCRJ8Yi_5p5gR_sopw&ust=1452726201014930


 

    

Limburg Happening 2016 – 

VKW Limburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Elk lid van de VZW een persoonlijke webpage krijgt naar eigen 

invulling? 

 De gemiddelde besparing via groepsaankoop op energie 20% is? 

 Leden van de VZW PMCZ in 2016 genieten van een extra korting bij 

netwerkevents georganiseerd door OCHH? 

 Elke maand een structureel overleg plaatsvindt met de lokale 

overheid? 

 Er onderhandelingen lopende zijn om groepsaankopen af te 

sluiten voor kantoorbenodigdheden, ongediertebestrijding en 

tankkaarten? 

 Er gesprekken lopende zijn om een partnership aan te gaan voor 

de aansluiting op glasvezelkabel op de industriezone? 

 De parkmanager elke dinsdagvoormiddag en 

donderdagnamiddag aanwezig is op Centrum-Zuid (in de burelen 

van Greenville)? 

Wist je dat… 

Tot slot: Onze engagementen voor 

2016 

 

 

 

Gelegen tussen de mijntorens in 

Midden-Limburg, kondigt VKW 

Limburg zijn nieuwe locatie voor de 

29ste editie van de Limburg 

Happening aan. 

 

Deze exclusieve happening voor 

“enkel leden van VKW Limburg”, is 

het niet te missen netwerkevent. 

 

Lees meer… 

 

Nog geen lid? Vraag hier vrijblijvend 

meer info. 

 

Het eerste voornemen voor 2016 heeft u zonet 

gelezen: “de nieuwsbrief”. Via onze nieuwsbrief 

wensen wij onze ondernemingen te informeren over 

de lopende zaken van het parkmanagement. 

Trimestrieel zal u een update ontvangen over het 

ondernemerschap in Houthalen-Helchteren. 

 

Wij gaan ook verder met het actief consulteren van 

de ondernemingen in het kader van de 

groepsaankopen. Wenst u al sneller een afspraak, dan 

volstaat een mail of telefoon aan de parkmanager. 

 

Subsidiescreening en prospectie behoren mee tot de 

taken van een parkmanager. Biedt er zich een 

interessante subsidie aan, dan wordt u hiervan op de 

hoogte gebracht en kan deze extra worden 

toegelicht. 

 

Tevens zullen wij dit jaar ook inzetten op de mede-

organisatie van netwerkevents, infoavonden, 

lezingen, … in samenwerking met OCHH. 

 

Verdere exploitatie van het signalisatiedossier, 

waaronder het plaatsen van wisseldoeken voor 

gerichte communicatie aan de voorbijrijders. 

 

Kortom, een hele boterham met van elk beleg wat 

wils. 

 

Met hartelijke groeten, 

Marnik Hermans 

Voorzitter raad van bestuur PMCZ 

 

 

 

Januari 2016 ●  editie 1 ● VZW Parkmanagement Houthalen-Helchteren ●  

http://www.vzwcentrumzuid.be/agenda/limburg-happening-2016/
mailto:tine.thijsen@vkwlimburg.be
http://www.vzwcentrumzuid.be/vzw/de-parkmanager/
http://www.vzwcentrumzuid.be/wp-content/uploads/sites/5/2016/01/Beursplein.jpg

