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IZZE Bedrijvenvereniging: Zwijnaarde - Gent Zuid 1 - Merelbeke

uitbreiding naar 



Z

22 mei 2014: Algemene Ledenvergadering
Volgende wijzingen van de statuten werden goedgekeurd:

• Het werkingsgebied (voorheen: Zwijnaarde Gent Zuid 1) is voortaan omschreven als “de bedrijventerreinen 
 die gelegen zijn of zullen ontstaan rond de verkeerswisselaar E40/E17 (o.a. Gent, Zwijnaarde, Merelbeke)”.

• De bestuurders worden benoemd voor een termijn van vijf jaar (i.p.v. twee jaar).
 Tevens werden volgende bestuurders (her)benoemd voor een periode van vijf jaar: 

25 september 2014 : Bloedinzameling @ Blue Towers
In samenwerking met het Rode Kruis organiseerde Partena in haar lokalen een bloedinzameling. Niet minder dan 75 
medewerkers van IZZE-leden boden zich aan als donor. Volgens het Rode Kruis een succes en een actie die medio 2015 
zal herhaald worden.

25 september 2014: Eastman case-studie rond duurzaamheid en bedrijfsbezoek.

Een aandachtig publiek kreeg van het management van Eastman Gent een uiteenzetting rond herbruikbare verpakkin-
gen en hun project : Transsiberische trein (vervoer van hun kunststoffi lm per trein naar Azië).

De namiddag werd afgesloten met een zeer interessant bedrijfsbezoek, gevolgd door een netwerkmoment.

ALINSO (Ivan Lokere)

EASTMAN (Franky Veryser)

HERMANS Luc

IVAGO (Alain Neels)

MARCO (Luc De Smet)

PUBLIGANDA (Koen Bogaert)

Activiteiten



Z
.... Merelbeke

uitbreiding naar Merelbeke

Op onze Algemene Ledenvergadering in mei 2014 hebben wij ons werkingsgebeid 

uitgebreid tot de volledige regio rond de verkeerswisselaar E17/E40; 
een van de grootste verkeersknooppunten van Europa.
Wij willen in de toekomst niet enkel de belangen van de bedrijven en organisaties 

gelegen in Zwijnaarde en Gent Zuid 1 behartigen, maar ook deze van in Merelbeke 

waar momenteel nog geen bedrijvenvereniging actief is.

Merelbeke kent nochtans heel wat bedrijfsactivteit met kantorencomplexen 

(Guldensporenpark en Verlorenbroodstraat) en verschillende bedrijventerreinen 

(Fraterstraat, Nijverheidsweg, Ambachtsweg, Industriepark en Sluisweg).

Vanaf februari 2015 is IZZE gestart het contacteren van de bedrijven in Merelbeke.



Z
.... agenda

• Donderdag 26 maart 2015  (12u tot 14u): Glasvezelverbinding (BENIL-project Proximus)

 Proximus nodigt alle IZZE-leden uit op een info-sessie in de lokalen van Partena over de aangelegde 

glasvezel-infrastructuur op Zwijnaarde, Gent-Zuid en Merelbeke. Uitnodiging volgt.

• Donderdag 23 april 2015: Info-avond georganiseerd door Optima 

 Optima nodigt alle IZZE-leden uit op deze  info-avond. Thema, locatie en Individuele uitnodiging volgt.

• Donderdag 21 mei 2015: Algemene Ledenvergadering IZZE vzw 

• Maandag 22 juni 2015 (van 16u30 tot 19u00): 2de Bloedinzameling @ Blue Towers

 Partena en het Rode Kruis organiseren opnieuw een bloedinzameling. 

Inschrijvingslink zal later doorgemaild worden.

             

Glasvezelverbinding (BENIL-project Proximus)

2de Bloedinzameling @ Blue Towers

• juli – augustus: Vakantiekampen in de Ghelamco Arena

 Partena organiseert voor kinderen van 3 tot 12 jaar vakantiekampen in de Ghelamco Arena.

Meer info op:  http://www.partena-kinderopvang.be/nl/kampen



Z
U wenst meer te weten over IZZE of lid te worden !

v.u. : Luc Hermans, IZZE vzw, Nederzwijnaarde 2; 9052 ZWIJNAARDE

Contacteer ons via: info@izze.be 

of rechtstreeks met Luc  HERMANS, Voorzitter IZZE:  0475/82 30 65 - hermansservices@gmail.com

Lidgeld 2015 blijft ongewijzigd en bedraagt nog steeds maar € 200 (exclusief BTW).

onze partners:




