PERSTEKST

BEDRIJVEN MECHELEN ZUID VERENIGEN ZICH IN BEDRIJVENVERENIGING
Onder begeleiding van IGEMO en met steun van stad Mechelen hebben een 10-tal enthousiaste
bedrijfsleiders hun krachten verenigd en een eigen bedrijvenvereniging voor Mechelen Zuid
opgestart. Deze bedrijvenvereniging, Bedrijven Mechelen Zuid vzw, is tot stand gekomen in het kader
van het subsidieproject ‘Bedrijvenparkmanagement’ dat IGEMO uitvoert met steun van het
Agentschap Ondernemen.
Totstandkoming bedrijvenvereniging
In april 2013 startten IGEMO en stad Mechelen met een project rond bedrijvenparkmanagement op
Mechelen Zuid. Met dit project wilde IGEMO nagaan wat de concrete noden en behoeften van de gevestigde
bedrijven zijn en of er bij de bedrijven een draagvlak bestaat voor een nauwere samenwerking. De
inventarisatie gebeurde enerzijds via persoonlijke gesprekken met bedrijfsleiders (50-tal) en anderzijds via
een online enquête. Tijdens een infoavond op 11 juni 2013 werden de resultaten van deze inventarisatie aan
de bedrijfsleiders voorgesteld evenals de prioritaire aandachtspunten en opportuniteiten die de
bedrijfsleiders zien in parkmanagement.
Enkele enthousiaste en geëngageerde bedrijfsleiders hebben de afgelopen maanden met steun van IGEMO
en stad Mechelen de opstart van een eigen bedrijvenvereniging voor Mechelen Zuid voorbereid en
uitgewerkt. In februari 2014 ging de bedrijvenvereniging officieel van start.
Vereniging gaat direct aan de slag
Bedrijven Mechelen Zuid vzw is samengesteld uit enerzijds de bedrijven die eigenaar of huurder zijn van een
bedrijfsgebouw of –grond op Mechelen Zuid en anderzijds de stad Mechelen. De bedrijvenvereniging wil via
diverse initiatieven vooral de samenwerking en ervaringsuitwisseling tussen de gevestigde bedrijven
bevorderen om sociale, economische en ecologische voordelen te genereren.
Ook in het kader van het behartigen van de algemene belangen van de bedrijven en de zorg en aandacht
voor een net en verzorgd bedrijventerrein wenst het bestuur een goede samenwerking en regelmatig overleg
met stad Mechelen (en eventuele andere instanties/organisaties) uit te bouwen.
Volgende initiatieven en acties staan alvast op stapel :
• lancering van een eigen website – www.bm-z.be – met een interactief luik voor de leden;
• actieve ledenwerving op het bedrijventerrein;
• organiseren van een netwerk-event;
• inventariseren van knelpunten inzake verkeersveiligheid en parkeerdruk en formuleren van mogelijke o
oplossingen, in samenwerking met stad Mechelen;
• verbetering imago en uitstraling bedrijventerrein door o.a. aanpak zwerfvuil.
Drijvende krachten
Het bestuur van Bedrijven Mechelen Zuid vzw wil de komende jaren een actieve werking uitbouwen met een
breed gamma aan activiteiten waar alle gevestigde bedrijven op het terrein (zowel groot als klein) hun

gading in kunnen vinden. De drijvende krachten van de bedrijvenvereniging zijn volgende bedrijven en hun
vertegenwoordiger:
•

Coberna NV: de heer Nico Van Daele, tel. 03 647 18 48, nico@groupbernaerts.be

•

Cummins Belgium NV: de heer Piet Berens, tel. 015 47 91 02, piet.berens@cummins.com

•
DuPont de Nemours BVBA: de heer Gunther Jacobs, tel. 015 44 16 04,
gunther.jacobs@dupont.com
•
Kellogg’s Wimble Manufacturing Belgium BVBA: mevrouw Martine Van Campenhout, tel. 015 26 51
19, martine.vancampenhout@kellogg.com
•

Loyaerts NV: de heer Steven Loyaerts, tel. 015 /26 02 60, steven@loyaerts.be

•
Procter & Gamble Manufacturing Belgium NV: mevrouw Hilde Delmote, tel. 015 45 56 03,
delmote.h@pg.com
•
Weidenhammer BVBA: de heer Gaston De Greef, tel. 015 44 89 47,
gaston.degreef@weidenhammer.be

Meer info?
Contactpersoon
Elly van den Broek
bedrijvenparkmanager
015 28 65 83
elly.vandenbroek@igemo.be

