Parknieuws Borchwerf II
Overige nieuwsfeitjes
• Diefstal motorboot opgelost
met behulp van
camerabeelden en social
media (Facebook en
Instagram).

Foto: Frame 21

De Parkmanager gaat verhuizen
De huidige huisvesting van de
Parkmanager zal op termijn komen te
vervallen. Vooruitlopend hierop heeft
de Stichting een nieuwe locatie voor
de Parkmanager gezocht en
gevonden in Frame 21. De
Parkmanager zal per 5 december 2016
zijn intrek nemen op deze nieuwe
locatie. De genoemde verhuizing heeft
gevolgen voor de contactgegevens
van de Parkmanager.
Deze zullen veranderen in:
Bezoekadres (per 5-12-2016)
Rietschotten 1
4751 XN Oud Gastel

Bluswatervoorzieningen
Bluswater is onmisbaar voor de
brandweer. Op Borchwerf II zijn
primaire en secundaire voorzieningen
aanwezig.

Postadres (per direct)
Postbus 121
4700 AC Roosendaal
+31 165-763 026
+ 31 6 – 12 41 86 57
a.oostvogels@borchwerf-2.nl
www.borchwerf-2.nl
Wij verzoeken u vriendelijk de
bovengenoemde gegevens in uw
correspondentie e/o administratie aan
te passen.

• Diverse braakliggende
percelen zijn, ter
voorkoming van
wateroverlast, voorzien van
afvoerputjes.
• Groep Heylen is aan de
Boekerman gestart met de
bouw van Logistic Campus
AGORA21.

Vragen en/of
opmerkingen over het
parkmanagement,
neem dan contact op
met de Parkmanager.

of de betreffende brandkranen
bereikbaar en vindbaar zijn en meldt
haar bevindingen aan Brabant Water.

Met een secundaire
bluswatervoorziening kan de
Een primaire bluswatervoorziening,
brandweer binnen vijftien minuten na
zoals een brandkraan, kan een
aankomst water op de brandhaard
tankautospuit binnen drie minuten na
hebben. Zo’n secundaire
aankomst van bluswater voorzien en
bluswatervoorziening is bijvoorbeeld
blijft daarna onafgebroken voldoende een geboorde put, een opstelplaats bij
water leveren. Brandkranen zijn
een vijver, of een ander open water
aangesloten op de drinkwaterleiding. met voldoende diepte en voldoende
water om ten minste vier uur te kunnen
Deze voorzieningen zijn in het beheer
pompen. Verdeeld over Borchwerf II
en onderhoud van Brabant Water.
Echter jaarlijks controleert de Stichting zijn diverse putten geboord welke
jaarlijks door de Stichting getest en
onderhouden worden. De resultaten
hiervan worden aan de brandweer
toegestuurd.
.

Uw Parkmanager:
Arjan Oostvogels
Rietschotten 1
4751 XN Oud Gastel
a.oostvogels@borchwerf-2.nl
+31 (0)6-12 41 86 57
november 2016 ● Stichting Beheer Borchwerf II

