Bedrijvenvereniging van/voor de bedrijven van de ambachtelijke zone Pontstraat en ruime regio Ronse

Voordelen van het lidmaatschap in een notendop
Voor alle recente informatie: www.pontoost.be – info@pontoost.be – 0496 57 40 31 Diana De Cat

Veiligheid
Buurtinformatienetwerk (BIN) i.s.m. de politie via het Enoxus-platform, vakantietoezicht
BIN-berichten omtrent diefstal, vandalisme, valse reclameronselaars, etc. : betaald door Pont Oost
Burenberichten omtrent brandoefeningen, geurhinder, enz. : gratis verstuurd door Pont Oost
Infrastructuur (*voor bedrijven buiten de Pontstraat: andere aanpak)
Bewegwijzering binnen de bedrijvenzone: uw bedrijfstotem inbegrepen in het lidgeld *
Updates, herstellingen en aanpassingen van alle bewegwijzering: betaald door Pont Oost *
Bewegwijzering naar de industriezone: overleg met Agentschap Wegen en Verkeer
Opvolging van en communicatie over wegenwerken
Afvalbeheer
Collectieve inzameling van Klein Gevaarlijk Afval 2x/jaar (maart en 5/12/2013): transportkosten
betaald door Pont Oost, groepstarieven voor verwerking door Pont Oost genegotieerd met Vanheede
Informatie en begeleiding omtrent nieuwe regelgeving PMD-inzameling vanaf 1 juli 2013
Ondersteuning personeelsbeleid
Gratis online personeelsaanbiedingen en bedrijfsfiche op www.pontoost.be: betaald door Pont Oost
Belangenbehartiging
Overleg met de stedelijke, provinciale, gewestelijke , federale overheid, met politie en brandweer
Screening van mogelijke subsidiekanalen voor duurzaam bedrijventerreinmanagement
Opstellen, indienen en opvolgen van subsidiedossiers
Samenwerking met Unizo, Voka, Innovatiecentrum, Bedrijvencentrum, Vigez, Vlakwa en alle
instanties die ondernemers ondersteunen: alle begeleiding en projectmanagement door Pont Oost
Netwerking: GRATIS deelname aan onderstaande evenementen
jaarlijks najaar evenement met alle bedrijvenverenigingen in de Vlaamse Ardennen op 10/10/2013
om 18u in de Qubus te Oudenaarde (organisatie van Izos, bedrijvenvereniging van Oudenaarde)
eindejaarsreceptie Pont Oost op woensdag 4 december 2013 om 18u
nieuwjaarsreceptie ism Klein Frankrijk vzw op woensdag 29 januari 2014 van 17u30 tot 19u30
jaarlijks EIVLA-economisch congres: thema Veiligheid op 13 maart 2014
én alle andere projecten die op vraag van de ondernemers en het bestuur van Pont Oost vzw
geconcretiseerd zullen worden, én de projecten die in het kader van EIVLA (Economisch Initiatief
Vlaamse Ardennen) in samenwerking met Ronse, Kruishoutem en Oudenaarde genomen worden.
Pont Oost vzw dankt haar partners voor hun steun en vertrouwen:
Stad Ronse, Provincie Oost-Vlaanderen, Agentschap Ondernemen,
www.mijnwebsitebouwen.be, KBC, Dercor Wijnen, Accountantsburo Lauwers
Pont Oost vzw  Nieuwe Pontstraat 1  9600 Ronse  info@pontoost.be  0496 57 40 31  Diana De Cat
KBC BE 0473 70401471 31  ondernemingsnummer 0536.363.181

