
    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Centrum-Zuid 

In het eerste half jaar van dit jaar 

mochten we de bedrijven Trimex BVBA, 

Diabeton NV en Kempisch Tehuis  CVBA 

verwelkomen als nieuw lid van de VZW.  

Bij onze bestaande leden kwamen 

enkele nieuwe gezichten aan boord. Zo 

werd Walter Busschots eigenaar van het 

chemisch bedrijf Roam Chemie en 

smolt Esbi samen met het Hasseltse 

bedrijf ASM Lettershop waar we Marc 

Een warm welkom aan onze nieuwe leden! 

Walpot als gedelegeerd bestuurder 

mochten ontmoeten. Bij de eerste 

algemene vergadering in april konden de 

aanwezige ondernemers van mening 

wisselen tijdens een ontbijtsessie in het 

NAC, een geslaagde eerste editie. De 

voorzitter Marnik Hermans blikte terug op 

de voorbije 2 jaar en door de ingevulde 

parkmanagement-enquête stelde de 

parkmanager haar plan van aanpak 

voor. 

Eurosys Business en VZW PMCZ slaan handen in elkaar 

voor het internet van de toekomst. 

 

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: 

Juni 2016 

 

 

Sprint transport:  Depot 

van beroepsorganisatie 

Transport en Logistiek 

Vlaanderen - Limburg 

 

 
 

Verkoop van niet-

voorgedrukte CMR-

vrachtbrieven, 

tachograafschijven- en 

rolletjes. 

 

Meer info? 

Internet is de dag van vandaag niet meer weg te denken in onze dagelijkse bezigheden. 

Voice over IP, gegevens bewaren in de cloud, videoconference,… het zijn allemaal 

toepassingen die we meer en meer zullen gaan gebruiken. Stilstaan is achteruitgaan luidt 

het spreekwoord. Glasvezel lijkt hier wel het wonderproduct, maar hoe zit het met Coax? 

Zowel Proximus als Telenet richten hun pijlers op de professionele markt. Beide bieden ze 

supersnel internet aan maar waar zitten de verschillen?. Waarom kiest partij A voor 

Proximus en partij B voor Telenet? Op Centrum-Zuid zijn beide voorzieningen aanwezig 

en kan de consument met beide partijen in zee gaan wanneer hij zijn dataverbinding wil 

upgraden.  

Quares parkmanagement bekeek de mogelijkheden naar een samenwerking op 

groepsniveau en vond hierin een partnership met Eurosys Business die eveneens gelegen 

zijn op Centrum-Zuid. Voor meer info en individuele voordelen vanuit dit partnership kan 

u terecht bij de parkmanager.  

 

http://www.vzwcentrumzuid.be/wp-content/uploads/sites/5/2016/05/Terugblik-2015-PMCZ.pdf
http://www.vzwcentrumzuid.be/vzw/nieuws/
mailto:Igna.linten@quares.be
http://www.vzwcentrumzuid.be/2016/06/09/sprint-transport-depot-van-beroepsorganisatie-transport-en-logistiek-vlaanderen-regio-limburg/
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
mailto:Igna.linten@quares.be


 

 

 

    

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Waar hechten bedrijven op Centrum-Zuid belang aan? 

Onlangs werden alle ondernemingen 

op Centrum-Zuid gevraagd om de 

parkmanagement-enquête in te 

vullen.  De resultaten ervan werden 

toegelicht op de algemene 

vergadering in april. Het algemene 

imago van het bedrijventerrein wordt 

eerder neutraal aanschouwd, er is werk 

aan de winkel. Belangrijke topics die 

naar boven komen tijdens de 

rondvraag is de bezorgdheid omtrent 

de veiligheid. Het gaat hier zowel om 

verkeersveiligheid als de algemene 

inbraakveiligheid en vandalisme. Om 

hieraan gevolg te geven zal er in het 

najaar een informatiesessie volgen in 

samenwerking met de verschillende 

veiligheidsinstanties (bewakingsfirma, 

politiezone MidLim,…) om verschillende 

aspecten omtrent veiligheid te belichten 

en samen naar een concrete aanpak te 

streven. De signalisatie op het 

bedrijventerrein scoort zoals verwacht ook 

zeer laag. Samen met de raad van bestuur 

trachten we ook hier op korte termijn 

realisaties mogelijk te maken. De 

gemeente Houthalen-Helchteren kenmerkt 

zich door een goede focus op hergebruik 

van afval. Dat de geest hiervan werd 

overgedragen op de ondernemingen is 

duidelijk. Op nummer één van de 

gewenste parkmanagementactiviteiten 

staat een duurzaam afvalbeleid waarbij 

gezamenlijke afvalinzameling en 

materialenscans verder worden 

uitgewerkt. Meer resultaten van onze 

enquête vindt u terug via de website. 

Tot slot:  

 

 

 

 

Met het zomerverlof voor de deur willen wij iedereen een 

deugddoende vakantie toewensen. 

 

Via de website van de VZW krijgt u steeds het actuele nieuws 

vanuit Centrum-Zuid en Europark. Aarzel zeker niet om onze 

parkmanager te contacteren indien u graag zelf een bericht 

verspreidt aan uw mede-ondernemers op het industriepark. 

 

Tot slot sluiten wij af met het vooruitzicht op de ingediende 

subsidie bij de provincie Limburg. Als alles meezit zal er vanaf 

september een actieplan worden uitgerold waarbij we de 

bedrijven zullen informeren, stimuleren en activeren om 

bewuster om te gaan met energie en afval. Hoe dit allemaal in 

zijn werk zal gaan, krijgen jullie zeker en vast nog te horen. 

 

Samen met de parkmanager zijn de ambities naar een 

duurzaam bedrijventerrein hoog maar niet onrealistisch.  

 

Wij hopen u in het najaar op één van de infosessies te kunnen 

inspireren, 

 

Met hartelijke groeten, 

Marnik Hermans 

Voorzitter raad van bestuur PMCZ 
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Top 5 

parkmanagement

activiteiten 

 
1. Gezamenlijk 

afvalinzameling 

2. Samenaankoop 

groene energie 

3. Uniforme signalisatie 

4. Netwerking tussen 

bedrijven 

5. Consortiumbewaking 

http://www.vzwcentrumzuid.be/wp-content/uploads/sites/5/2014/07/Resultaten-Parkmanagement-Enquete-PMCZ-2016.pdf

