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IZZE..... maakt het voor uw bedrijf “easy”

Eind 2010 werd de v.z.w. opgericht. IZZE is een bedrijvenvereniging die tot
doel heeft een samenwerking tot stand te brengen tussen de bedrijven
en organisaties die gevestigd zijn op de Industriezones Zwijnaarde en
Gent Zuid Een.
In het startjaar 2011 werd in de eerste plaats aan ledenwerving gedaan.
In dit eerste jaar werden reeds 26 bedrijven lid van IZZE. Tijd om even
terug te blikken en dit doen wij via deze nieuwsbrief.
Uit een onderzoek bij de bedrijven in opdracht van de Stad Gent (2010)
bleek dat o.a. signalisatie, bereikbaarheid en wegeninfrastructuur als
pijnpunten naar voor kwamen.
IZZE heeft dan ook in 2011 bijzondere aandacht gehad voor signalisatie
en de komende wegeniswerken in en rond onze industriezones.
De wegeniswerken, waarvan de eerste fase reeds zal starten in maart
2012, zullen hét onderwerp van het nieuwe werkjaar worden. IZZE zal
hierin een belangrijke rol spelen als communicatieplatform tussen de
bouwheren en de bedrijven. Deze werken zullen op de ruim 60 bedrijven
en organisaties die in Zwijnaarde en Gent Zuid 1 gevestigd zijn een invloed
hebben. Juiste en tijdige informatie hierover is dus noodzakelijk. Indien u
nog geen lid bent van IZZE dan is dit dé reden om het te worden.
Verder in deze nieuwsbrief vertellen wij u meer over onze werkzaamheden en het lidmaatschap.
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Indien u meer informatie wenst kan u steeds
contact opnemen met een van de bestuursleden.

Vriendelijke groeten en veel leesgenot.
Luc HERMANS,
Voorzitter IZZE vzw

IZZE vzw Raad van Bestuur

Bogaert Koen (Publiganda)
De Meyer Eric (Imperial)
De Smet Franky (Spirax-Sarco)
De Smet Luc (Marco)
Hermans Luc (ISPC)- Voorzitter
Lokere Ivan (Alinso)
Mahieu Rony (Interparts)
Neels Alain (IVAGO)
Van Parys Wim (Combi Cargo)
Veryser Franky (Solutia)
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IZZE..... maakt het voor uw bedrijf “easy”

Signalisatie, bereikbaarheid en wegeninfrastructuur zijn aandachtspunten voor onze bedrijven vereniging.

- Toegestaan vermits het op onze eigen
private terreinen kan worden geplaatst.

In ons eerste werkjaar realiseerden we reeds een eerste stap op
vlak van bewegwijzering. Industrieterreinen kampen vaak met het
probleem en in sommige gevallen zijn de oplossingen niet standaard voorradig.

- Financieel haalbaar.

Voor Gent Zuid en de verschillende industrieterreinen in Zwijnaarde
is het niet anders.
Bezoekers, klanten en leveranciers willen onze bedrijven snel vinden
zonder zichzelf en anderen daarbij te hinderen en/of in gevaar te
brengen.
De raad van bestuur heeft zich over het probleem gebogen.
• Wat kan ?
• Wat mag ?
• Wat is financieel haalbaar ?
Eén van onze eigen leden is met een oplossing gekomen die aan alle
verwachtingen voldoet.
- Een eenvoudig zwart wit paneel met vooral de nummer in het groot.
- Duidelijk zichtbaar tussen alle andere impulsen
die het oog onderweg krijgt.
- Zeer herkenbaar vooral door de repetitie van
steeds hetzelfde bord.
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Door tussenkomst van een ander lid van de raad van bestuur
werd een gespecialiseerd bedrijf gevonden, die de realisatie en de
plaatsing van deze nummerborden in een minimum van tijd op een
professionele wijze kon klaren.
U zal de borden vast en zeker reeds hebben opgemerkt.
Vermits onze bedrijvenvereniging in zijn opstartfase ook nog kon
genieten van de steun van de stad Gent heeft deze operatie aan de
leden niets gekost.
IZZE is er voor haar leden en samen kunnen we meer.
Indien u nog geen lid bent van IZZE dan kan u het nog altijd worden.
Indien u meer informatie wenst kan u steeds contact opnemen
met een van de bestuursleden.

Koen Bogaert,
Publiganda
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overleg tussen AWV en IZZE

V
I
E
D
R
A
A
N
J
WI

A
A
R
T
S
M
TRA

Het is u zeker niet onbekend dat er de komende jaren ingrijpende
werken zullen uitgevoerd worden op de ons omringende wegen
die een groot impact zullen hebben op de mobiliteit en de bereikbaarheid in deze regio. Begin maart start Agentschap Weggen en
Verkeer (AWV) met de aanleg van het ontbrekende stuk R4 ten
zuiden van Gent.
De werkzaamheden zullen verspreid over maar liefst 15 werfzones
in een periode van 3 jaar uitgevoerd worden.
Vertrekkende van dit gegeven en bezorgd om de problemen die dit
voor ons bedrijven zal veroorzaken werd er een overleg gehouden op
14/12 tussen AWV, de stad Gent en vertegenwoordigers van IZZE.
Tijdens deze meeting kon IZZE de noden en bekommernissen van
de bedrijven van Gent Zuid aan bod laten komen. Voornamelijk
het aspect communicatie stond op de agenda; hoe kunnen we de
bedrijven afdoende informeren, welke informatie dient verstrekt te
worden, onder welke vorm en op welk moment hebben de bedrijven
nood aan deze informatie om hun personeelsleden, klanten en
leveranciers volledig te informeren.
Vanuit AWV werd beloofd om een pak informatie ter beschikking te
stellen aan ons; zowel digitaal als op papier. Tevens zullen zij voor
de nodige e-informatie zorgen middels een elektronische nieuwsbrief en website.

Tevens werd er gevraagd om ook de nodige contactpersonen op te
geven zodat problemen tijdens de uitvoering van de diverse werven
van kortbij kunnen gemeld worden aan de personen met de juiste
bevoegdheid.
Het doorgeven van een ‘mobiliteits-verantwoordelijke per bedrijf
zal zeker ook bijdragen tot een vlotte een eenduidige communicatie.
Om een en ander verder toe te lichten en verduidelijken zal er midden
februari een infomoment georganiseerd worden vanuit AWV, de
stad Gent en IZZE.
Binnen IZZE volgen Luc Hermans en Alain Neels dit project van
nabij op en kunnen zij gecontacteerd worden met eventuele vragen
ivm het overleg.
IZZE houd u verder op de hoogte van de stand van zaken.

Alain Neels
Ivago
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bedrijf in de kijker
Beste leden van Izze vzw
Publiganda mag zich als eerste aanmelden in deze rubriek
“bedrijf in de kijker”.
Ons valt de eer te beurt – waarschijnlijk omdat onze grafische
afdeling meegeholpen heeft deze nieuwsbrief vorm te geven. Op
een dag zal het aan u zijn om uw bedrijf hier even voor te stellen.
Publiganda is een dienstverlener.
Onze missie is : onze klanten helpen hun commerciële presentaties op beurzen of andere locaties succesvoller te maken.
Dit proces begint bij een intelligent ontwerp. Dit is een ontwerp
waarbij de doelstellingen van de exposant duidelijk worden gecommuniceerd zodat de juiste bezoekers zich aangesproken
voelen.
Verder heeft Publiganda zich gespecialiseerd in projectmanagement. Hoe goed het ontwerp ook is, het moet gerealiseerd worden op een kostenefficiënte wijze. Ervaren projectleiders weten dit tot een goed einde te brengen zowel in binnen als
in buitenland.
Tenslotte wordt het project ook door ons gerealiseerd.
Wij doen hierbij beroep op onze eigen ploegen van ervaren vakmensen; voor internationale projecten laten wij ons bijstaan
door de mensen van onze dochteronderneming in de Tsjechische
republiek en indien nuttig en nodig de specialisten van ons wereldwijd netwerk. Publiganda realiseerd 40 % van zijn omzet in het
buitenland – tot zelfs buiten Europa in Zuid Amerika en Azië.
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In 2004 kochten we op de Ottergemsesteenweg Zuid de gebouwen
die Vistal hier in 1993 bouwde. Nadien waren hier nog Phoenix
en enkele andere bedrijven gehuisvest.
In 2008 realiseerden we een uitbreiding van ons gebouw en we
beschikken nu over een state of the art schrijnwerkerij, een
assemblage atelier, een schilderafdeling en een afdeling
aluminiumsystemen.
In onze magazijnen van 45 000 m³ bewaren we standselementen
voor onze klanten.
Samen met onze zusteronderneming Dimensys nv specialiseren
we ons in ontwerp en realisatie van
•
•
•
•

stands op beurzen
showrooms
displays
winkelinrichting

Wij hebben 45 mensen in vast
dienstverband en realiseren een
omzet van € 7 500 000.

Vertrouwen, respect en kwaliteit zijn bij ons basiswaarden.
Koen Bogaert
Gedelegeerd bestuurder
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LIDMAATSCHAP 2012
Lid worden van IZZE kan door e 242 (e 200 + BTW) te storten op
rekeningnummer KBC BE43 7370 3188 9401 op naam van IZZE vzw.

Factuur volgt na ontvangst van betaling

contact: lhermans@ispc-int.com

