U-Safe (die de kwaliteit van het
cameratoezicht zal monitoren
en aan de gebieden gaat
rapporteren) zullen in 2016 zo’n
€ 63.000,- excl. BTW bedragen.

n de algemene ledenvergaderingen van de SKR is elke keer
het besluit genomen dat de gelden uit Ondernemersfonds
Utrecht ten eerste voor de veiligheid van het kantorenpark
worden aangewend.

Het contract met beveiliger Spyke Security is aangegaan
voor 4 jaar. Voor de jaren 2017, 2018 en 2019 worden de
kosten voor veiligheid op ca. € 70.000,- excl. BTW begroot.

De collectieve gladheidbestrijding op het kantorenpark
financiert de SKR uit eigen middelen.

Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht

aangevraagd (in het kader van de economische agenda), de
resterende 50% zal met gelden uit het Ondernemersfonds
worden gefinancierd.

De SKR-nieuwsbrieven en de SKR-kantorenborrel worden
uit eigen middelen gefinancierd (contributiegelden VvE en
OKR).

Word lid en beslis mee!

Belangenbehartiging
Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht (ONO) behartigt al
sinds 1974 de belangen van de ondernemers die op bedrijventerrein Nieuw Overvecht zijn gevestigd.
Die belangen liggen:
In de relaties met derden
• o.a. met de gemeente, voor een goede concurrentiepositie en
gunstig vestigingsklimaat;
• met opleidingen in de omliggende wijken, voor stagiair(e)s
en arbeidskrachten;
In de nabije omgeving
• goede bereikbaarheid en verkeersdoorstroming;
Op het bedrijventerrein zelf
• een aantrekkelijk, veilig bedrijventerrein waar (nieuwe)
ondernemers zich graag vestigen;
• goede samenwerking tussen de ondernemers.

Ondernemersvereniging

Nieuw Overvecht

Nieuw Overvecht is een levendig gemengd bedrijventerrein,
met een accent op gezondheid en beweging.

ONO: een effectieve ondernemersvereniging

Resultaten
De actieve opstelling van ONO bij ontwikkelingen op en rondom het
bedrijventerrein resulteerde o.a. in:
• betere bereikbaarheid
• collectieve camerabeveiliging
• uitbreiding van het bedrijventerrein met 7 Ha
• versoepeling van het bestemmingsplan en verruiming van f unctiemogelijkheden
• aanleg van een glasvezelnetwerk
• sterke verbetering van de veiligheid
• vergroening
• meer ‘economische levendigheid’
• nieuwe investeringen
• imagoverbetering
• samenwerking met Vriendinnen van Nieuw Overvecht

Invloed op beleid
Als krachtige, constructieve overleg- en onderhandelingspartner zorgt de
ONO ervoor dat de politiek uw belangen laat meewegen bij besluiten die u
raken. De ONO is een gewaardeerde gesprekspartner, naar wie zeker wordt
geluisterd.
Voor overkoepelende, stadsbrede ondernemersbelangen neemt ONO samen
met zo’n vijftien ondernemersverenigingen van Utrechtse bedrijventerreinen
deel aan de stichting Platform Ondernemend Utrecht. Dit orgaan brengt het
belang van de economie en een gezond bedrijfsleven specifiek onder de
aandacht van de gemeenteraad en de wethouder Economische Zaken.
Meer leden, meer slagkracht
De ONO behartigt uitsluitend de belangen van alle ondernemers die
gevestigd zijn op bedrijventerrein Nieuw Overvecht. Door deze kleinschalige
opzet zijn we slagvaardig. Bij de ONO-bestuursvergaderingen is bovendien
altijd een vertegenwoordiger van de gemeente Utrecht aanwezig, voor
directe informatievoorziening (tweezijdig) en om snel gevolg te kunnen
geven aan afspraken.
Hoe meer ondernemers op het terrein zich bij de ONO aansluiten, hoe meer
draagkracht en hoe meer invloed we hebben op beleidsplannen én de
uitvoering daarvan.

Wat staat Nieuw Overvecht te wachten?
(2016-2020)
• optimalisering of verbetering van de
Noordelijke Randweg
• bezetting van leegstaande panden
• verduurzaming van het bedrijventerrein
• stedelijke veranderingen m.b.t. infrastructuur,
mobiliteit en milieu

Camerabeveiliging
Per 1 juni a.s. is er op het kantorenpark een nieuwe
vorm van collectieve beveiliging d.m.v. intelligente
camerabewaking, uitgevoerd door Spyke Security.
Deze camerabewaking is door 8 Utrechtse
bedrijvengebieden gezamenlijk aanbesteed. Dit traject
heeft geleid tot een kwaliteitsimpuls én een aanzienlijke
besparing op de jaarlijkse kosten van cameratoezicht ten
opzichte van voorgaande jaren.
Bij verdachte situaties en meldingen wordt er door de
uitkijkkamer actief meegekeken en kan direct geschakeld
worden met de meldkamer van de politie. De kosten voor
de aanschaf en het uitkijken van de camera’s en het aandeel
van Rijnsweerd in de Europese aanbesteding, de kosten
voor de collectieve surveillance en incidentopvolging in het
gebied en voor de deelname in toezichthoudend orgaan

Waarom lid worden?

Marketing
Voor een professionele positionering en profilering van
kantorenpark Rijnsweerd heeft de SKR offertes opgevraagd
voor vernieuwing van de website, de ontwikkeling van een
digitale informatiebrochure en de vervaardiging van een
korte promotiefilm over het kantorenpark.

Collectieve voorzieningen
Net als overige Utrechtse ‘trekkings
gebieden’ kan Nieuw Overvecht gelden
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KVO: lagere verzekeringspremie
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Netwerken
De ONO organiseert jaarlijks een Algemene Ledenvergadering en informele
De collectieve
gladheidbestrijding op het kantorenpark
netwerkborrels om de onderlinge contacten op het bedrijventerrein een
financiert
SKR en
uit
eigen
‘boost’de
te geven
kansen
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samenwerking te creëren.
Daarnaast worden de leden regelmatig uitgenodigd voor bijeenkomsten met
een relevant programma van overige instanties, zoals van de gemeente,
Platform Ondernemend Utrecht en MKB-Utrecht.

Communicatie
Onze website www.nieuwovervecht.nl is er voor voorlichting aan de leden en
aan de buitenwereld. Alle leden staan hierop vermeld met een link naar hun
website. De Vriendinnen van Nieuw Overvecht zijn aanspreekpunt voor
ondernemers. Zij versturen nieuwsbrieven en nieuwsberichten via de website
en werken aan de imagoverbetering van Nieuw Overvecht.

aangevraagd (in het kader van de economische agenda), de
resterende 50% zal met gelden uit het Ondernemersfonds

Uw lidmaatschap doet ertoe
De belangrijkste doelstellingen van ONO:
• groeiend ledenaantal
• meer contact tussen de gevestigde ondernemers
• zichtbaarheid Nieuw Overvecht (bij beleidsmakers, ondernemers en
omwonenden)
• gunstig vestigingsklimaat
• invloed op het bestemmingsplan
• belangenbehartiging
• voortzetting collectief cameratoezicht
• stimuleren van ondernemerschap op Nieuw Overvecht
• goede bereikbaarheid
• representatieve openbare ruimte (schoon, heel en veilig)
• meer werkgelegenheid voor kansarmen in de wijk

Het is financieel en inhoudelijk hard nodig dat zoveel mogelijk op Nieuw
Overvecht gevestigde bedrijven lid zijn van de ONO.
Financieel
Samen dragen we de kosten van communicatie (onderling en met derden),
secretariaat, leden- en netwerkbijeenkomsten en de certificering Keurmerk
Veilig Ondernemen (KVO). Het bestuur is onbezoldigd. Voor slechts € 135,–
(ex BTW) per kalenderjaar bent u lid. De kosten zijn fiscaal aftrekbaar.
Inhoudelijk
Uw mening en inbreng zijn belangrijk. Meer leden betekent meer slagkracht.
Zo blijft het bedrijventerrein een aantrekkelijk economisch vestigingsgebied,
ook in de toekomst.
Wij zien uw lidmaatschapsaanmelding graag tegemoet!

Wordt u ook lid van de ONO?
Het aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap
vindt u op de website. U kunt het formulier ook
aanvragen bij het secretariaat.

Contactgegevens
Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht (ONO)
Postbus 9187
3506 gd Utrecht
06 5436 2647 (secretariaat)
info@nieuwovervecht.nl
www.nieuwovervecht.nl

