NIEUWSBRIEF oktober 2018
Algemene Ledenvergadering IKH 18 september

Tijdens een druk bezochte ALV is verslag gedaan van
de activiteiten van het bestuur en zijn de speerpunten
voor 2019 besproken (verslag).
Bestuursleden Ella Blommaert-Zander en Ad Liefting
zijn benoemd voor een nieuwe zittingstermijn.

Vos Supermarkten winnaar Participatieprijs

De Participatieprijs werkgevers richt zich op de
toepassing van ‘inclusief werkgeven’ in het gehele
bedrijf (profit of non-profit). Vos Supermarkten heeft de
(eerste) Participatieprijs voor werkgevers in de
Haarlemse regio gewonnen. Mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt moeten naar arbeidsvermogen mee
kunnen werken in gewone bedrijven. Vos Supermarkten
onderscheidt zich volgens de jury als modern werkgever
met een sterk intrinsieke motivatie om deze mensen aan
het werk te krijgen en te behouden. De IKH feliciteert
directie en medewerkers van harte met deze mooie
prijs.
Waterovastlast ?

Bij hevige regenbuien blijkt er nog steeds sprake te zijn
van wateroverlast in bepaalde gebieden. Dit ondanks de
verbeteringen die aan de riolering en de afwatering in de
Waarderpolder zijn doorgevoerd. De IKH wil inzicht
hebben in de omvang van de problematiek. U kunt
wateroverlast melden via Parkmanagement of
telefonisch (023)5257826.

Onderhoud openbare ruimte

De IKH hecht veel belang aan een “schoon” ,“heel” en
“veilig” bedrijventerrein, drie van onze “big five”
speerpunten. Als u vindt dat er plekken in de openbare
ruimte zijn die niet aan die uitgangspunten voldoen,
verzoeken wij u dat te melden via Parkmanagement of
telefonisch (023)5257826. Denk daarbij aan:
opeenhoping van zwerfvuil, overmatig en zichtbeperkend onkruid, kapotte en ontbrekende
tegels/bestrating.

Afscheid van een gevangenis

Na ruim honderd jaar gaat de koepelgevangenis een
nieuwe toekomst tegemoet. Met onderwijs, startups,
een filmtheater en horeca. Ter afsluiting van die periode
organiseren stichting Panopticon en de Cityscapes
Foundation een grote culturele manifestatie. De
expositie Open de Koepel- Architectural Healing is vanaf
6 oktober t/m 11 november elke zaterdag en zondag
open. Voor optredens, voorstellingen, films, poëzie, kijk
op het programma en boek via de website
www.opendekoepel.nl
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