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1. Samenwerkingsverband 
 

1.1. KVO-werkgroep samenstelling 
Het project wordt uitgevoerd door de Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen “Meierijstad Breed” en 
bestaat uit de volgende organisaties:  
 

Organisatie Functies 

Stichting Vitaal Bedrijvig Veghel Voorzitter  

Gemeente Veghel  Regierolhouder 

Kerngroep “de Amert” Deelnemer 

Ondernemers bedrijventerrein De Dubbelen Deelnemer 

Ondernemers bedrijventerrein Doornhoek Deelnemer 

Ondernemers bedrijventerrein Molenakker Deelnemer 

Politie Deelnemer  

Brandweer Deelnemer 

 
Elke partij legt verantwoording af aan zijn eigen organisatie. Elke partij neemt zijn eigen verantwoordelijkheid 
bij het uitvoeren van de maatregelen. Bij personeelsmutatie wordt door het betreffende lid van de Werkgroep 
een vervanger aangesteld. Het vertrekkende lid van de Werkgroep zorgt voor de nodige kennisoverdracht.  
 

1.2 Opzet plan van aanpak  
Minimaal 2 maal per jaar komt de werkgroep bij elkaar om de voortgang van de maatregelen te bespreken. 
De Werkgroep vergadert aan de hand van de volgende vaste agenda: 
 
1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Bespreken voortgang “plan van aanpak” 
4. Inventariseren nieuwe maatregelen 
5. Nieuwsbrief naar ondernemers 
6. Wat verder ter tafel komt 
7. Rondvraag 
8. Sluiting 
 
De vergaderdata voor 2017, 2018 en 2019 worden na de audit van KIWA in de daaropvolgende vergadering 
van de werkgroep vastgelegd.  

 
2 Taken en bevoegdheden 
 
Algemeen: 

 het deelnemen aan de werkgroepvergaderingen; 

 het aanspreekpunt voor KVO binnen de eigen organisatie/achterban 

 het uitdragen van een positief beeld over het Keurmerk Veilig Ondernemen teneinde het 
draagvlak bij ondernemers en andere partijen te vergroten; 

 zich inspannen om de maatregelen tot uitvoering te (laten) brengen; 

 het communiceren van de resultaten naar de eigen organisatie/achterban; 

 het signaleren van knelpunten; 

 het initiëren van voorstellen van maatregelen; 

 het aandragen van mogelijk toepasbare financieringsmogelijkheden/subsidies; 

 voorbereiding van besluitvorming over maatregelen (via eigen organisatie/achterban); 
 

Specifiek: Voorzitter 

 Zit de werkgroep voor; 

 Plant en organiseert de vergaderingen minimaal 2 keer per jaar; 

 Bewaakt de actielijst en uitvoeringstermijn voor de maatregelen; 

 Vertegenwoordigt het Parkmanagement in de werkgroep; 
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Secretaris  

 Notuleert overleg en afsprakenlijst en verspreidt dit onder de werkgroepleden; 

 Draagt zorg voor de communicatie naar achterban via nieuwsbrieven etc.;  

 Levert expertise op het gebied van parkmanagement; 

 Coördineert de communicatie in dit verband over o.a. gemeentelijk beleid voor de  
werkgroep op ondernemersbijeenkomsten/nieuwsbrieven/website; 

 Vertegenwoordigt parkmanagement in de werkgroep; 

 Draagt intern bij parkmanagement, voor de uitvoering van de maatregelen zoals in het convenant 
bedoelt.  
 

Adviseur Gemeente 

 Verzamelt en levert cijfers inzake meldingen ten behoeve van de werkgroepvergaderingen; 

 Coördineert communicatie in dit verband over relevant gemeentelijk beleid voor de werkgroep  
op ondernemersbijeenkomsten/nieuwsbrieven/website; 

 Vertegenwoordigt de gemeente in de werkgroep; 

 Draagt intern bij de gemeente zorg, voor de uitvoering van de maatregelen zoals in het  
convenant bedoelt.  
 

Adviseur Brandweer 

 Schrijft en levert artikelen/cijfers op het gebied van brandveiligheid; 

 Levert expertise op het beleidsveld en deskundigheid brandveiligheid; 

 Vertegenwoordigt de Brandweer in de werkgroep; 

 Draagt intern bij de brandweer zorg, voor de uitvoering van de maatregelen zoals in het  
convenant bedoelt.  
 

Adviseur Politie 

 Schrijft en levert artikelen/cijfers op het gebied van veiligheid en criminaliteit; 

 Levert expertise op het beleidsveld en deskundigheid van politie en veiligheid;  

 Vertegenwoordigt de Politie in de werkgroep; 

 Draagt intern bij de politie zorg, voor de uitvoering van de maatregelen zoals in het convenant  
bedoelt.  
 

Ondernemers 

 Lid namens ondernemers De Amert, Dorshout, De Dubbelen, Doornhoek en Molenakker 

 Vertegenwoordigen de ondernemers in de werkgroep 

 Dragen zorg voor de uitvoering van de maatregelen zoals in het convenant bedoeld.  

 Communiceren direct en indirect met de ondernemers op de bedrijventerreinen;  

 Dragen zorg voor de uitvoering van de maatregelen zoals in het convenant bedoeld.  
 

3. Financiën 
 
De werkgroep KVO van de genoemde bedrijventerreinen draagt zorg voor de uitvoering van de maatregelen 
in het beschreven plan van aanpak zoals in het convenant bedoeld. In het huidige plan van aanpak kunnen 
maatregelen uitgevoerd worden conform de huidige begrotingen van overheidsinstanties uit de werkgroep.  
 
De werkgroep maakt gebruik van de volgende financieringsmogelijkheden: 
 

 Inzet reguliere budgetten van overheidsinstanties (waarbij getracht wordt werkzaamheden te 
prioriteren op basis van het gemaakte plan van aanpak); 

 Gemeentelijke beleids- en begrotingsvoorstellen; hiervoor dient bestuurlijk draagvlak te zijn; 

 Mogelijke bijdrage ondernemers; 

 Subsidieregelingen van het Rijk, de Provincie etc. 

 Inzet van uren van de werkgroep leden vindt plaats voor rekening van de eigen persoon / 
organisatie. 
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Product Bedrag Financier 

Periodieke dag- en avondschouw Eigen uren Allen 

Uitvoeren maatregelen n.a.v. schouwen Nader te bepalen Allen  

Nemen van maatregelen ter verbetering van de 
verkeersveiligheid. 

Nader te bepalen Gemeente 

Maatregelen in het kader van de brandveiligheid Nader te bepalen Nader te bepalen 

 

 

4. Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Meierijstad 2015-2018 

 
Uitvoeringsprogramma (2015-2018) is gekoppeld aan de Kadernota Integraal Veiligheid. 
Het uitvoeringsprogramma presenteert alle veiligheidsonderwerpen die in de gemeente Meierijstad actueel 
zijn. De gemeente Meierijstad werkt al een aantal jaren met de Methode Kernbeleid Veiligheid, ontwikkeld 
door de VNG. In de kadernota integrale veiligheid wordt aandacht besteed aan de veiligheidsprioriteiten. 
Deze prioriteiten komen in co-creatie tussen de gemeente en externe partijen tot stand en worden 
vastgesteld door de gemeenteraad.  
Aan de prioriteiten wordt een uitvoeringsprogramma integrale veiligheid gekoppeld dat door het college  
wordt opgesteld. Dit programma, een paraplu van projecten, wordt vastgelegd voor de periode tot 2018. De 
huidige prioriteiten liggen bij woninginbraken, verkeersveiligheid, overlastbestrijding (en integratie) arbeids-
migranten en preventie jeugdoverlast.Verder ook hier het stimuleren van initiatieven die vanuit burgers in de 
gemeente Meierijstad ontstaan, zoals een buurt Informatienetwerk (BIN).Een BIN voorzien van een 
startsubsidie en de juiste contacten aanleveren om goed te kunnen werken.Vaststellen en uitvoeren van de 
kadernota en het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Meebepalen en actief volgen van de prioriteiten 
in het Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 2015-2018 en de politie hierop aanspreken 
 

5. Schouw 
De bedrijventerreinen zijn op een aantal veiligheidsrisico’s beoordeeld door middel van schouwronden welke 
gehouden zijn zowel in 2015 als in 2016. De belangrijkste bevindingen worden als schouwpunten vastgelegd 
en door de werkgroep verder uitgevoerd.  Hiervoor wordt verwezen naar de schouwverslagen. 

 

6. Evaluatie samenwerkende partijen  

 
6.1. Gemeente 
M.b.t. de doelen/maatregelen, vastgelegd in het plan van aanpak.  
Waren de maatregelen (waarin uw organisatie een specifieke taak heeft) in de plannen van aanpak 
voldoende duidelijk? 
Ja deze zijn voldoende duidelijk. De maatregelen worden tijdens elke bijeenkomst van het KVO besproken.  
 
Tegen welke knelpunten (per maatregel) liep uw organisatie op? 
De gemeente liep tegen het volgende knelpunt op (bij maatregel 4); Na de fusie (Schijndel, Sint Oedenrode 
en Veghel) was het niet meer mogelijk om cijfers uit ons Melddesksysteem te halen. De MeldDesk applicatie 
zal wegens technische onmogelijkheden, maar ook door capaciteitsproblemen binnen ICT voorlopig nog niet 
werken. Hier is met het oog op KVO-B ook aandacht voor gevraagd.  
 
Bluswatervoorziening: ? 
 
Integraal veiligheidsbeleid, maartregel 17: 
De kadernota Integrale Veiligheid 2017 zal in het eerste kwartaal 2017 aan de raad worden aangeboden. In 
het najaar van 2016 heeft de Veiligheidsmonitor plaatsgevonden over de toen nog 3 gemeenten, als 
onderdeel van een nulmeting. De resultaten worden als input voor de Kadernota Integrale Veiligheid 
gebruikt.  
  
 
Wat ging (per maatregel) goed? 
Alle zaken waarbij dit nodig was zijn door de gemeentelijke organisatie opgepakt c.q. uitgevoerd.  De 
werkgroepleden/organisaties weten elkaar goed te vinden. Ook worden zaken in subwerkgroepen opgepakt 
(tractorsluis Dubbelen), dit zorgt ervoor dat de KVO werkgroep bijeenkomsten niet onnodig lang duren en 
belangrijker, dat op zichzelf staande zaken ook snel afgehandeld kunnen worden.  
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Evaluatie  
Heeft uw organisatie het gestelde doel gehaald (per maatregel weergeven)? Zo nee, waarom niet?  
De gestelde doelen zijn behaald, m.u.v. een duidelijk totaaloverzicht van cijfers met meldingen, zoals eerder 
aangegeven.  
  
Wat is, gekeken naar de maatregelenmatrix in het plan van aanpak, voor verbetering vatbaar? 
Schakelen binnen de ambtelijke organisatie is in de afgelopen periode niet altijd even snel als gewenst 
gegaan. Sommige zaken kosten veel tijd, vooral wanneer naar gemeentelijk beleid gekeken moet worden, of 
dit aangepast of aangescherpt zou moeten worden. Ook zaken waarbij een besluit of mening van het college 
gevraagd werd is geduld op de proef gesteld.  
Nu fusie een feit is zullen sommige zaken sneller kunnen, maar ook een grotere organisatie, een grotere 
gemeente met meer ondernemers en meer belangen kan soms ten koste van gewenste snelheid gaan. 
Namens de gemeente zal in het vervolg een ambtenaar Integrale Veiligheid aansluiten. Ook zijn er sinds de 
fusie meerdere accountmanagers bedrijven die ook zullen aansluiten.   
 
M.b.t. de samenwerking in de werkgroep. 
Hoe verliep de samenwerking met andere actoren in de werkgroep? 
Samenwerking verloopt goed. We weten elkaar te vinden. We spreken elkaar aan op elkaars 
verantwoordelijkheden.   
 
Indien u de samenwerking als goed hebt ervaren, wat waren dan de strongnessen (sterkten) en welke 
Sterkten: open manier van communiceren. Kansen: gebruik maken van elkaars expertise, zouden we meer 
kunnen doen. Net als bijvoorbeeld de subwerkgroep ‘Tractorsluis’. Door kennisdeling sneller met een 
oplossing komen.  
 
 
Indien u de samenwerking als minder goed hebt ervaren, wat waren dan weaknesses (zwakten) en welke 
threats (bedreigingen) waren? -  
 
Hoe is de sfeer in de werkgroep op dit moment en kijkende naar de nabije toekomst? 
De sfeer is prima. Er is respect voor elkaar en zaken worden op een open manier met elkaar besproken.   

 
6.2. Politie  
M.b.t. de doelen/maatregelen, vastgelegd in het plan van aanpak  
Waren de maatregelen (waarin uw organisatie een specifieke taak heeft) in het plan van aanpak voldoende 
duidelijk? Ja, de maatregelen waren duidelijk.  
 
Tegen welke knelpunten (per maatregel) liep uw organisatie ?  
Geen, alle actiepunten waren reeel.  
 
Wat ging (per maatregel) goed?  
We hebben gedurende de afgelopen periode de juiste cijfers aangeleverd en prima aan kunnen geven wat 
de bijzonderheden waren. Ook hebben we meerdere schouwen verricht, met name in de avonduren of ’s 
nachts omdat dit voor de politie een kleine moeite is middels de schouwapp om tijdens een late en/of 
nachtdienst te verrichten.  
 
Evaluatie 
Heeft uw organisatie het gestelde doel gehaald (per maatregel weergeven)? Zo nee, waarom niet?  
Ja, de doelen zijn behaald.  
 
Wat is, gekeken naar de maatregelenmatrix in het plan van aanpak, voor verbetering vatbaar?  
Communicatie is altijd voor verbetering vatbaar; bijv. behaalde resultaten beter en sneller communiceren 
naar de ondernemers en burgers.  
 
 
M.b.t. de samenwerking in de werkgroep  
Hoe verliep de samenwerking met andere actoren in de werkgroep?  
De samenwerking verliep prima.  
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Indien u de samenwerking als goed hebt ervaren, wat waren dan de strongnessen (sterkten) en welke 
opportunities (kansen) deden zich voor?  
 
We weten elkaar snel te vinden en hebben een open communicatie naar elkaar. Zo weten we snel de juiste 
informatie aan elkaar door te spelen en ondernemers snel te informeren (bijv. nav een vraag of verdachte 
situatie)  
 
Indien u de samenwerking als minder goed hebt ervaren, wat waren dan weaknesses (zwakten) en welke 
threats (bedreigingen) waren?  
Niet van toepassing.  
 
Hoe is de sfeer in de werkgroep op dit moment en kijkende naar de nabije toekomst?  
De sfeer is prima en wordt alleen maar beter naarmate we vaker met elkaar samenwerken. Het vertrouwen 
in elkaar is er en we zijn steeds beter in staat om zaken met elkaar af te stemmen. Zo zijn we momenteel 
bezig om de onderlinge informatieverstrekking van de politie naar Securitas en vice versa te verbeteren 
zodat we nog efficienter kunnen werken met z’n allen.  
 

6.3. Brandweer  
M.b.t. de doelen/maatregelen, vastgelegd in het plan van aanpak  
 
Waren de maatregelen (waarin uw organisatie een specifieke taak heeft) in het plan van aanpak voldoende 
duidelijk? Deze zijn opgenomen in de maatregelenmatrixen per jaar en zijn voldoende duidelijk omschreven 
en besproken binnen de werkgroep 
 
Tegen welke knelpunten (per maatregel) liep uw organisatie op?  
Er hebben zich geen knelpunten voorgedaan behoudens een ander manier van registreren van 
incidentcijfers waardoor er een vertekend beeld kan ontstaan van de alarmeringen (tegenwoordig worden 
alle automatische meldingen geregistreerd) 
 
Wat ging (per maatregel) goed? 
Communicatie onderling. Goede korte lijntjes om actie concreet goed en gedragen uit te zetten. 
 
Evaluatie 
Heeft uw organisatie het gestelde doel gehaald (per maatregel weergeven)? Zo nee, waarom niet? 
Ja alle maatregelen zijn gehaald 
 
Wat is, gekeken naar de maatregelenmatrix in het plan van aanpak, voor verbetering vatbaar? 
De wens bij de Brandweer leeft om wat meer te kunnen sturen op brandveiligheid in de bouwwerken. 
Wellicht dat in overleg met de werkgroep daar de toekomstige maatregelen op afgestemd kunnen worden. 
 
M.b.t. de samenwerking in de werkgroep  
 
Hoe verliep de samenwerking met andere actoren in de werkgroep?   
Goed korte lijntjes  
 
Indien u de samenwerking als goed hebt ervaren, wat waren dan de strongnessen (sterkten) en welke 
opportunities (kansen) deden zich voor? 
Een groep ondernemers welke zich echt wil inzetten voor het verbeteren van de veiligheid  
 
Indien u de samenwerking als minder goed hebt ervaren, wat waren dan weaknesses (zwakten) en welke 
threats (bedreigingen) waren? 
n.v.t. 
 
Hoe is de sfeer in de werkgroep op dit moment en kijkende naar de nabije toekomst?  
Goed, ik hoop dat het vast gehouden kan worden 
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6.4. Werkgroeplid namens de ondernemers op De Amert  
Doelen/maatregelen. 
--maatregelen plan van aanpak zijn voldoende duidelijk. 
--in zijn algemeenheid zijn er voor mij geen knelpunten in organisatorische zin, evenzo geld dit voor de 
maatregelenmatrix. 
 
Samenwerking werkgroep. 
--de samenwerking vindt ik ronduit super, wel is het zo dat Doornhoek  meer betrokkenheid mag tonen. 
--de sterke kant van de werkgroep is de samenhang en schouders er onder mentaliteit (zeker vanuit 
Parkmanagement). Hierdoor hebben we ook de kans in het vóóraf constateren en “klein” houden wat “klein 
is onderwerpen, met andere woorden van een mug gene olifant(je) maken. 
--de werkgroep op dit moment heeft natuurlijk tijdelijk “tijd” nodig vanuit de fusie Meierijstad, de bekende wie-
wat-waar personen. 
In de nabije toekomst vanuit een groter perspectief KVO (Meierijstad) kijken, moeten we er voor waken dat 
we niet in “grootschalig” denken/handelen belanden, maar kort/bondig en praktisch. 
  

6.4.1. Werkgroeplid namens de ondernemers op De Dubbelen  
M.b.t. de doelen/maatregelen, vastgelegd in het plan van aanpak  
Waren de maatregelen (waarin uw organisatie een specifieke taak heeft) in het plan van aanpak voldoende 
duidelijk?Ja 
 
Tegen welke knelpunten (per maatregel) liep uw organisatie op?  
De doorlooptijd van sommige actiepunten zijn soms erg lang. Vaak ligt dit bij de overheid. De maatregel an 
sich is meestal niet moeilijk.  
 
Wat ging (per maatregel) goed. 
Uiteindelijk wel 
 
Wat is gekeken naar de maatregelenmatrix in het plan van aanpak, voor verbetering vatbaar? 
Het snel nakomen van de gemaakte afspraken 
 
 
M.b.t. de samenwerking in de werkgroep  
Hoe verliep de samenwerking met andere actoren in de werkgroep? 
Fijn. Iedereen weet, indien nodig, elkaar te vinden 
 
Indien u de samenwerking als goed hebt ervaren, wat waren dan de strongnessen (sterkten) en welke 
opportunities (kansen) deden zich voor? 
Sterktes: Willen samenwerken aan een mooi resultaat 
Kansen: het belang van KVO waardoor oppakken van situaties nog makkelijker wordt 
 
Hoe is de werkgroep op dit moment en kijkende naar de nabije toekomst? 
Goede werkgroep ook met aanschuiven van het ‘Erpse-deel‘. 
Met elkaar blijven gaan voor een mooie resultaten.  
 

6.4.2. Werkgroeplid namens de ondernemers op Doornhoek 
M.b.t. de doelen/maatregelen, vastgelegd in het plan van aanpak  
Waren de maatregelen (waarin uw organisatie een specifieke taak heeft) in het plan van aanpak voldoende 
duidelijk? De maatregelingen zijn voldoende duidelijk.  
 
Tegen welke knelpunten (per maatregel) liep uw organisatie op? Ik heb geen knelpunten ondervonden,  
 
Wat ging (per maatregel) goed.Voorbeeld is het lang parkeren van vrachtauto. Dit is goed aangepakt met 
een parkeerverbod en direct handhaving van de gemeente. Parkeeroverlast is voor de Doornhoek sterk 
afgenomen (volgens mijn mening)  
 
Wat is gekeken naar de maatregelenmatrix in het plan van aanpak, voor verbetering vatbaar? Geen 
opmerkingen.  
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M.b.t. de samenwerking in de werkgroep  
Hoe verliep de samenwerking met andere actoren in de werkgroep? De samenwerking met de groep is erg 
goed .  
 
Indien u de samenwerking als goed hebt ervaren, wat waren dan de strongnessen (sterkten) en welke 
opportunities (kansen) deden zich voor? De communicatie tussen de groep ondernemers die hun terrein 
vertegenwoordigen en de groep van de gemeente met haar vertegenwoordigers (politie brandweer, Boa 
enz) hebben we korte goede communicatie lijnen. Dit geeft vaak snel het gewenste resultaat.  
 
Hoe is de werkgroep op dit moment en kijkende naar de nabije toekomst? De werkgroep heeft een groeiend 
aantal leden en is zeker klaar voor de toekomst.  
 

6.4.3. Werkgroeplid namens de ondernemers op Molenakker 
M.b.t. de doelen/maatregelen, vastgelegd in het plan van aanpak  
Waren de maatregelen (waarin uw organisatie een specifieke taak heeft) in het plan van aanpak voldoende 
duidelijk?Ja 
 
Tegen welke knelpunten (per maatregel) liep uw organisatie op?  
Het is vaak een kwestie van tijd om iets te doen. Het voldoen aan de maatregel is meestal niet moeilijk. 
Soms is toestemming nodig van de overheid en dan wordt het lastiger 
 
Wat ging (per maatregel) goed.Alles 
 
Wat is gekeken naar de maatregelenmatrix in het plan van aanpak, voor verbetering vatbaar? 
Sommige zaken staan er op om te voldoen aan KVO maar hebben in de bepaalde situatie weinig effect of 
worden anders opgelost. Dan is het zonde van de tijd en moeite en leidt het tot bureaucratie 
 
 
M.b.t. de samenwerking in de werkgroep  
Hoe verliep de samenwerking met andere actoren in de werkgroep? Prima. Prettig en open overleg 
 
Indien u de samenwerking als goed hebt ervaren, wat waren dan de strongnessen (sterkten) en welke 
opportunities (kansen) deden zich voor? 
Sterktes: open overleg en goed naar elkaar luisteren 
Kansen: korte lijnen bedrijfsleven en overheid maakt meer mogelijk 
 
Hoe is de werkgroep op dit moment en kijkende naar de nabije toekomst? 
Alles loopt gewoon door 
 

6.5. Evaluatie maatregelen  
Stichting Vitaal Bedrijvig Veghel houdt de status van de maatregelen bij. Voor de volledige evaluatie wordt 
verwezen naar de aparte bijlagen uit de plannen van aanpak van De Amert, Dorshout, De Dubbelen en 
Doornhoek en Molenakker. 
 

6.5.1. Evaluatie Maatregelen Veghel.  

Zie aparte bijlage 

6.5.2. Evaluatie Maatregelen Molenakker.  
Zie aparte bijlage  
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7. Analyse KVO enquête 2016  

 

 
De Amert, De Dubbelen en 

Doorhoek  
Molenakker Alle 

terreinen 

Veiligheidsbeleving 2014 2016 

Verschil 
2016 
t.o.v. 
2014 

2015 2016 

Verschil 
2016 
t.o.v. 
2015 

2016 

 %  % % %  % % %  

In bezit van BHV-plan 79 81 +2 58 67 +11 79 

Individuele opmerkingen op het gebied van 

verkeersveiligheid 
40 37 -3 17 33 +16 31 

Overlast  29 51 +22 26 33 -7 47 

Gevoelens van onveiligheid in de directe 

omgeving van het bedrijf. 
15 18 +3 28 11 -17 20 

Gevoelens van onveiligheid in bedrijfspand 

of eigen terrein 
21 25 +4 17 7 -10 21 

Graffiti 
19 11 -8 

4 4 = 
9 

Vernieling    

Inbraak bedrijfspanden  11 5 -6 4 4 = 6 

Brandonveilige situatie 6 9 +3 14 11 -3 9 

Aangifte en meldingenbereidheid         

 %  %  % % % % % 

Inbraak 50 67 +17 100 100 = 67 

Poging inbraak 16 60 +44 60 0 -60 50 

Overlast 25 67 +42 20 100 +80 75 

Graffiti 0 0 0 0 0 = 0 

Vernieling 16 44 +28 0 0 = 36 

Brandstichting - 0 - - - - 0 

Bedreiding / intimidatie 13 0 -13 - - - 0 

Tevredenheid over onderstaande 

onderwerpen 
% %  

% % % % 
% 

Ontsluiting van de bedrijventerreinen 79 70 -9 80 92 +12 74 

Bereikbaarheid openbaar vervoer  34 69 +35 60 28 -32 60 

Bewegwijzering naar het terrein 88 93 +5 90 100 +10 94 

Gladheidbestrijding 73 86 +13 80 81 +1 82 

Verlichting op het bedrijventerrein 95 81 -14 - 89 - 82 

Bewegwijzering op het terrein 84 84 = 89 100 +11 87 

Onderhoud en beheer 89 81 -8 76 78 +2 79 

Openbare parkeergelegenheid 

personenauto’s 
44 39 

-5 32 28 -4 
10 

Openbare parkeergelegenheid vrachtauto’s 18 10 -8 24 16 -8 35 

Tevreden over de communicatie met: % % % % % % % 

Ondernemersvereniging 96 94 -2 96 100 +4 96 

Brandweer 95 84 -11 88 88 = 92 

Gemeente 84 77 -7 65 80 +15 77 

Politie 91 90 -1 81 100 +19 92 

Werkgroep KVO 94 93 -1 - 100 - 95 

Stichting Vitaal Bedrijving Veghel 94 97 +3 - 100 - 98 

Ondermijnende criminaliteit % % % % % % % 

Signalen van deze vormen van criminaliteit - 12 - - 4 - 10 

Aandacht voor dit onderwerp binnen het KVO - 89 - - 93 - 90 

Risico Inventarisatie & Evaluatie % % % % % % % 

In bezit van een RI&E - 59 - - 56 - 60 

Bovenstaande tabel laat drie resultaten zien:  

1. De resultaten enquête De Amert, De Dubbelen en Doornhoek in 2014 en in 2016 

2. De resultaten enquête Molenakker in 2015 en 2016 

3. Gezamenlijk resultaat van alle terreinen, De Amert, Dorshout, De Dubbelen, Doornhoek en Molenakker. 
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8. Individuele opmerkingen m.b.t. knelpunten verkeersveiligheid per terrein 
 

De Amert – Dorshout  Actie 

- snelheid op de doorgaande wegen vaak veel te hoog 
- geparkeerde vrachtauto's of aanhangers 

 

Afslag bij hawk naar rechts zeer slecht verlicht  
bocht fietspad bij ruttchen naar de ventweg langs a50 zo scherp dat 
je altijd op links uitkomt met de fiets 

 

De t-splitsing bij de weegbrug (amert). Het hier altijd druk met 
vrachtwagens, die hier links af willen slaan (als je van het kanaal 
afkomt). Hierdoor ontstaan weleens lastige situaties. Het zou beter 
zijn als deze vrachtwagens door kunnen rijden en dan de achterste 
bocht naar links nemen. 

 

Een oversteekplaats voor fietsers die halverwege de weg 
stil kunnen staan, maar die is zo klein dat het zo maar kan gebeuren 
dat de fiets toch wordt geraakt. 

 

Er wordt hier op diverse plaatsen geparkeerd zodat er in de bochten 
diverse weg kanten stuk zijn  
vracht verkeer kan nooit!!!!!!! Zonder problemen door de straat onze 
mensen kunnen nooit zonder opstakels op de weg bij ons bedrijf 
komen  
dit is een groot probleem op het binnenveld 

 

Er wordt nogal hard gereden op de pater vd elsenlaan, zowel in de 
doodlopende wegen als de doorgaande weg richting de amert. 
'S-avonds nogal onbekende auto's parkeren op het terrein 

 

Het parkeren van auto's vrachtverkeer daar waar je de straat in komt 
vanaf de stoplichten 

 

Het parkeren van vrachtwagens geeft gevaarlijke sitieuties  

Hoge snelheden op het stuk van de amert 138 - de amert 158.  

Opstoppingen als gevolg van vrachtwagens die op de openbare weg 
parkeren 

 

Parkeren van voertuigen langs de openbare weg en op prive terrein  

Zie eerdere vraag parkeren en te hard rijden  

De Dubbelen   

- vrachtwagen parkeren  

Bij calamiteiten kunnen de mensen niet snel genoeg het 
bedrijventerrein verlaten. Verkeersdruk te groot. Zie einde dag! Maak 
ik me echt zorgen over. Het is zelfs zo dat mensen ander werk gaan 
zoeken omdat men 's-avonds lang doet om naar huis te kunnen. 

 

De middagspits van 16:00 tot 17:30/18:00 is het tijdrovend om het 
bedrijventerrein te verlaten. Wij hebben nog vele vertrekkende 
transporten die hierdoor vertragen. Daarnaast is het vervelend voor 
vertrekkende collega's. 

 

Door de toename van het verkeer bij van der lande, is het in de spits 
erg druk bij hun afslag. Fietsers hebben hier nogal last van. Tevens 
is de weg hier een redelijke racebaan. 

 

Door het parkeren van vrachtauto's voor ons terrein, ondervinden 
klanten dat er weinig tot geen uitzicht is om veilig aan te komen cq 
weg te gaan 

 

Er wordt er hard gereden op de kennedylaan  

Er zijn twee uitgangen. Met sneeuw/een ongeluk of werkzaamheden 
loopt alles vast. 

 

Fietspad sluit aan op openbare weg waar veel vrachtverkeer is. 
Aangedrongen bij gemeente om alternatief fietspas aan te leggen: is 
gebeurd echter heeft men de bestaande aansluiting niet opgeheven 
waardoor probleem niet is getackeld. 

 

Het parkeren van onverlichte trucks en trailers door externe 
vervoerders. 
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Ik ben van mening dat de veiligheid op de kruising van gazellepad 
met huygensweg beter kan. Er zijn minder incidenten, maar nog 
regelmatig wordt er door auto's te hard gereden en letten fietsers ( 
door de specifieke verkeerssituatie ) niet goed op met oversteken. 

 

Laden / lossen op de doorgaande weg ipv op eigen terreine. 
Parkeren / overnachten vrachtwagens op de lus bij de volvo garage, 
hierdoor belemmering doorgaande weg en gevaarlijke situaties bij 
kerende vrachtwagens. 
Oorzaak hiervan is de afsluiting van het industrieterrein, men zoekt 
de dichtstbijzijnde locatie op, hierdoor heeft de mountbattenweg 
overlast. 

 

Parkeren van de vrachtauto's voor het pand.  
Extra bord bij het inrijden van de v d landelaan wanneer de slagboom 
dicht is. 

 

Parkeren van vrachtwagens en auto's  

T-splitsing edisonweg / leeuwenhoekweg. 
Door het veeeeeel te hard rijden van auto's/vrachtwagens op de 
leeuwenhoeckweg gecombineerd met fietsers en (ook te hard 
rijdende) bromfietsers die vanaf de edisonweg oversteken naar het 
gazellepad richting fietsbrug over het kanaal, veelal scholieren. 

 

Te hard rijden 
openbare weg gebruiken als rangeerterrein 

 

Tijdens de spitsen, van en naar de a50  

Verkeersdruk aan de taylorweg, waar geen gescheiden fietspaden 
en voetpaden zijn. 

 

Wandelaars op de weg, te snel rijdende auto's, vrachtwagens die 
lang stil staan om te lossen die makkelijk eldens kunnen lossen en 
laden, hekken aan de linkerzijde van de straat zorgen ervoor dat voor 
de uitrijders zicht op de straat zeer beperkt is, vrachtwagens die 
draaien op de weg en de hele stoep kapot rijden. 

 

Doornhoek  

* tijdens spits tijden is de corridor een flinke bottleneck. Dubbel 
viaduct + dubbel wegdek is wenselijk geeft betere doorstroming. 
* de voetgangers/fietsers oversteekplaats bij de rotonde bij de sligro 
is levensgevaarlijk. Daar zouden snelwerkende stoplichten zeer 
wenselijk zijn. 
* a50 geeft dagelijks langzaam rijdend verkeer is vertraging tijdens 
spitstijden. 

 

Afslag doornhoek richting mac donalds (voor de bmn), hier steken 
vaak schoolgaande jongeren over. Dit leidt regelmatig tot gevaarlijke 
situaties. 

 

De wachtrij van auto's bij gemeentewerf zorgt voor gevaarlijke 
situaties. Deze staan midden op de weg en gezien de lange wachtrij 
haal je ze dan in waardoor je gevaarlijke situaties krijgt.  
Dit had bij ontwerp beter gekund (bijv. Ingang en uitgang andersom 
en dan wachtrij auto's aan linkerzijde van de straat!) 

 

Doorstroming van het verkeer in de morgen en de avond. 
Het fietspad op de doornhoek. 

 

Geparkeerde vrachtauto`s.. Maar vooral losgekoppelde (onverlichte) 
trailers welke aan de voorzijde slecht of niet zichtbaar zijn. 

 

Kruispunt corsica doornhoek  

Parkeren / opstellen auto's bij mileustraat 
gevaarlijke bocht! 

 

Stilstaande auto's voor de milieustraat.  

Veelvuldig parkeren van zowel vrachtwagens, containers en 
aanhangers op de openbare weg.Hierop zou hard en consequent 
gehandhaafd moeten worden milieustraat in en uitgang is erg 
gevaarlijk, m.n. Bij mensen die wachten of te vroeg aanwezig zijn en 
de doorgaande rijbaan blokkeren. 
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Wachtende auto's op straat voor de milieustraat  

Molenakker   

Aanleggen van een stoep of voetpad zodat er een ronde gewandeld 
kan worden vanaf de hoogstraat richting keldonk zodat je via de 
oude vuilnisbelt en het evenemententerrein veilig terug kan komen 
op de plaats van vertrek zonder van je sokken gereden te worden. 

 

Uitgang hoogven naar heuvelberg. 
Wij moeten met onze vrachtauto vanaf onze inrit aan de verkeerde 
kant om de vluchtheuvel heen rijden om heuvelberg of molentient op 
te kunnen draaien.de afslagen en overgangen van de fietspad 
worden niet gestrooid als het glad is , dat is erg gevaarlijk als je van 
een wel gestrooid fietspad af komt. 

 

 
9. Individuele opmerkingen en suggesties m.b.t. openbare orde en veiligheid per terrein 

 

De Amert - Dorsthout Actie 

- Terrein verfraaien wat o.i. Bijdraagt aan sociale veiligheid 
- Openvervoer dringend ontsluiten op De Amert 
- Voorkomen en handhavan 'wild parkeren' van vrachtauto's en aanhangers 
- Beperken snelheid op doorgaande wegen. 

 

Aandacht voor verpaupering bedrijfspanden en de daarmee gepaard gaande 
risico's (brand/ongewenste situaties) 

 

Algemene zaken  

Betreffende communicatie deze loopt via vitaal/ POM Lijkt me ook verstandig 
dat via 1 kanaal [te blijven] doen en niet ook nog via gemeente brandweer of 
politie 

 

Controle leegstaande panden  

De sloten mogen wel vaker worden schoongemaakt/riet snoeien. 
Door de overmatige groei is ons bedrijf bijna niet zichtbaar en afgelopen 
zomer hebben we daar ratten in gezien. 

 

Ga eens kijken bij bedrijven die geen of nauwelijks parkeerruimte hebben voor 
o.a. Vrachtauto`s die komen lossen,laden wat daar mogelijk is om niet heel de 
straat te hoeven blokkeren . Bijvoorbeeld amert 504 . 

 

Waar moet ik info vergaren om lid te worden van de ondernemersvereneging, 
Ik Maarten van den Crommenacker ben vanaf 01-01-2017 de nieuwe 
contactpersoon van het bedrijf Kanters Brandbeveiliging te Veghel. 
Zou u mij als contactpersoon kunnen wijzigingen bij jullie in het systeem dit ipv 
Peter Kanters. 
Peter Kanters is momenteel alleen nog actief als eigenaar van het pand en is 
zelf nog actief als Kanters Dienstverlening en Belettering. 
BVD 

 

Welke opbare bijeenkomst bedoeld u ?? En het parkeren van vrachtverkeer 
moet besproken worden en het onderhoud van groen. 

 

Zeer graag een parkeerplaats maken voor vracht verkeer en personen auto's 
een heel mooi plek is waar voor heen vudel stond daar kan men deze 
voorzieningen mooi maken ook kan daar een opstap plaats gemaakt worden 
voor in de toekomst bus station 

 

De Dubbelen   

Alle voorgaande thema's en onderwerpen zijn relevant. Liefst echter zo 
praktisch mogelijk 

 

Bij een niet nader te noemen bedrijf ontstaan gevaarlijke situaties door 
vrachtwagens die moeilijk de losplaats kunnen bereiken. Dit komt grotendeels 
omdat de weg te smal is en omdat er een poort staat die de ruimte beperkt. 
Hierdoor wordt in ieder geval de stoep en het groen kapot gereden. Door de 
poorten en hekken is er ook weinig zicht op de weg. Omdat er veel 
wandelaars op de weg lopen gaat dat zeker een keer mislopen. 

 

De mogelijkheid van de melding van calimiteiten die binnen een straal van 1 
km gebeuren van je bedrijfspand via een app. Voor de bedrijven op het 
industieterrein. 
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Een openbare goed gefaciliteerde parkeergelegenheid voor vrachtvervoer 
zodat deze niet willekeurig op het industrieterrein langdurig parkeren 

 

Ik wil sterk adviseren om ook de douane te betrekken bij de beveiliging van 
het bedrijventerrein. De douane heeft veel goede ervaring in andere delen van 
het land, bijvoorbeeld het HARK team in Rotterdam. Daarnaast hebben zij 
meer bevoegdheden. De politie mag enkel de identiteit controleren en de 
douane mag zonder aanleiding een auto doorzoeken. Vanwege onze AEO 
vergunning hebben wij geregeld contact en overleg met de douane. 

 

Kuehne-Nagel valt niet onder het MKB, het is een internationale grootte 
onderneming welke haar eigen QSHE (Quality, Safety&Health,Environment) 
afdeling heeft (global gestuurd) 

 

Meer parkeerplaatsen voor vrachtauto's, nu sluipen vrachtwagenchauffeurs 
die niets op het terrein te maken hebben, soms achter valide trucks mee. Ook 
al doordat er absoluut te weinig openbare parkeerplaatsen zijn op het 
industrieterrein. 

 

Melden van (mogelijk) gevaarlijke individuen stellen wij op prijs. 
Regelmatig toezicht door politie wordt op prijs gesteld. 
Aanmoedigen van de bewoners om te melden vinden wij een goed initiatief. 

 

Parkeerbeleid voor vrachtwagen is iets wat aangepakt moet worden. Als 
parkeren op de openbare weg gedoogd wordt in een gemeente waar 
voldoende plekken zijn waar gemeente en bedrijfsleven zaken kunnen 
faciliteren, is dit niet het beleid waar de gemeente trots op kan zijn. 
Parkeren langs de weg leidt tot overlast, vervuiling en onveilige situaties die 
nu schijnbaar gewoon getolereerd wordt 

 

Parkeerbeleid vrachtauto's  

Uitbreiden aantal parkeerplaatsen aan Eisenhowerweg 28. 
 
Autosloperij op terrein van Internationaal transportbedrijf Jo Hurkmans BV is 
absoluut geen visitekaartje voor Stork en aanliggende ondernemingen. Is ook 
niet duidelijk voor Stork welk bedrijf hier deze activiteiten uitvoert en wat voor 
vergunning en hoelang deze is afgegeven. Hogere en dichte omheining 
creëren om dit uit het zicht te houden zou een oplossing zijn. Of afbouwen van 
deze activiteiten zou nog beter zijn. 

 

Doornhoek  

De lange file , met name op zaterdage, voor de gemeentelijke vuilstort plaats 
op ons industrie terrein. Gee zeer gevaarlijke situatie wanneer autos de fille 
voorbij willen rijden , vlak voor de bocht ( anders kun wachttijd van tot wel 20 
minuten ontstaan) 

 

Ondernemend Veghel heeft het goed voor elkaar. Hoor ik vaak van collega,s 
ondernemers elders. 

 

Oprit Milieu-straat, ontsluiting en geparkeerde vrachtauto`s  

Vraag inzake specifieke aandacht voor panden die leeg staan om hennepteelt 
e.d. te voorkomen ben ik van mening dat dit wel aandacht moet krijgen maar 
niet de voorrang. Alle criminaliteit dient te worden aangepakt. 

 

Molenakker   

Ben zeer tevreden over industrieterrein Molenakker.  

Misschien een welkomstbrief voor nieuwe ondernemers over het reilen en 
zeilen op Molenakker. Met welke problemen kan ik me bij wie melden etc. 

 

Niet van toepassing  
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10. Volledig resultaat enquête 2016 
 
1. Op welk bedrijventerrein bevindt uw bedrijf zich? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 135     

De Amert 34 25,2%   

Dorshout 4 3,0%   

De Dubbelen 46 34,1%   

Doornhoek 25 18,5%   

Molenakker 28 20,7%   

 
3. Bent u lid van een ondernemingsvereniging? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 135     

ja 93 68,9%   

nee 42 31,1%   

 
4. Hoe vaak deden zich de afgelopen 12 maanden tot heden in uw bedrijfspand of op uw eigen terrein situaties voor, waarin u 
of uw personeel zich onveilig heeft gevoeld? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 135     

1 - 5 keer 27 20,0%   

11 keer of vaker 2 1,5%   

nooit 106 78,5%   

 
5. In welke situatie deed zich dit voor? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 32     

als een personeelslid alleen aanwezig was 3 9,4%   

als er personen aanwezig waren waar dreiging van uitging 9 28,1%   

bij het afsluiten / openen van het pand 6 18,8%   

buiten werktijden 14 43,8%   

bij alarmopvolging buiten werktijd 3 9,4%   

anders namelijk:bekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 9 

Bij de buren was een poging tot inbraak / diefstal gedaan 1 

Gedurende het tanken van onze klanten 1 

geparkeerde vrachtwagens en chauffeurs 1 

inbraak 2 

9 28,1%   

javascript:void(0)
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Antwoord Aantal Percentage 

onverwachte gasten op het binnenterrein tijdens openingstijden 1 

veel en veel te hard rijden in de straat 1 

Verdachte passanten in voertuig 1 

verkeer 1 
 

 
6. Waar deed zich dit voor? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 32     

bij de uitgang / entree voor het personeel 4 12,5%   

in het bedrijfspand 1 3,1%   

aan de achterzijde van uw bedrijf 8 25,0%   

bij de parkeerplaatsen van uw bedrijf 21 65,6%   

anders namelijk:bekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 5 

de weg 1 

Op de openbare weg rondom het bedrijf 1 

Op het tankstation 1 

openbaar terrein 1 

Opslag 1 
 

5 15,6%   

 
7. Hoe vaak deden zich de afgelopen 12 maanden tot heden op het bedrijventerrein situaties voor, waarin u of uw personeel 
zich onveilig voelde? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 135     

1 - 5 keer 22 16,3%   

6 - 10 keer 1 0,7%   

11 keer of vaker 4 3,0%   

nooit 108 80,0%   

 
8. Waar deed zich dit voor? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 29     

bij de parkeerplaatsen 13 44,8%   

bij de haltes van het openbaar vervoer 2 6,9%   

op slecht verlichte plekken van het bedrijventerrein 6 20,7%   

op de wegen van het bedrijventerrein 11 37,9%   
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Antwoord Aantal Percentage 

anders namelijk:bekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 7 

in het pand /indringer 1 

inrit milieustraat 1 

Op de openbare weg, buiten parkeerplaatsen waar wel geparkeerd 
wordt 

1 

Op wegen van en naar het bedrijven terrein (richting Keldonk) zonder 
stoep 

1 

veel te hard rijden lage landstraat en binnenveld 1 

Voetgangers/fietsersoversteekplaats Corridor = levensgevaarlijk tijdens 
spits. Wens = stoplicht 

1 

Voorzijde van het pand (op ons terrein) 1 
 

7 24,1%   

 
9. Heeft u als ondernemer de afgelopen 12 maanden tot heden overlast (zoals: vervuiling, rondhangen, vernieling, hard rijden, 
straatraces, lawaai, parkeren, lastig vallen van personeel, drugs) ondervonden? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 135     

Ja 64 47,4%   

Nee 71 52,6%   

 
10. Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden overlast hebt ondervonden? 

Antwoord Erg veel Veel Weinig Geen Totaal 

Vervuiling 2 
3,8% 

17 
32,1% 

26 
49,1% 

8 
15,1% 

53 

Rondhangen 3 
6,5% 

8 
17,4% 

12 
26,1% 

23 
50,0% 

46 

Vernieling 0 
0,0% 

4 
9,8% 

10 
24,4% 

27 
65,9% 

41 

Hard rijden 8 
16,3% 

18 
36,7% 

16 
32,7% 

7 
14,3% 

49 

Straatraces 0 
0,0% 

1 
2,5% 

7 
17,5% 

32 
80,0% 

40 

Lawaai 2 
4,8% 

2 
4,8% 

9 
21,4% 

29 
69,0% 

42 

Parkeren van vrachtwagens 14 
25,5% 

18 
32,7% 

16 
29,1% 

7 
12,7% 

55 

Parkeren van auto's 4 
8,7% 

6 
13,0% 

13 
28,3% 

23 
50,0% 

46 

Lastig vallen van personeel 1 
2,4% 

0 
0,0% 

3 
7,1% 

38 
90,5% 

42 

Drugs 1 
2,4% 

1 
2,4% 

4 
9,5% 

36 
85,7% 

42 
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11. Bent in u de afgelopen 12 maanden tot heden het slachtoffer geworden van één of meer van onderstaande feiten? 

Antwoord Ja Nee Totaal 

Inbraak 7 
5,6% 

117 
94,4% 

124 

Poging inbraak 7 
5,7% 

115 
94,3% 

122 

Overlast 9 
7,3% 

115 
92,7% 

124 

Graffiti 0 
0,0% 

120 
100,0% 

120 

Vernieling 11 
8,9% 

112 
91,1% 

123 

Brandstichting 0 
0,0% 

121 
100,0% 

121 

Bedreiging / Intimidatie 1 
0,8% 

120 
99,2% 

121 

 
12. Heeft u hiervan ook aangifte en of melding gedaan? 

Antwoord Ja Nee Niet van toepassing Totaal 

Inbraak 6 
33,3% 

3 
16,7% 

9 
50,0% 

18 

Poging inbraak 4 
25,0% 

4 
25,0% 

8 
50,0% 

16 

Overlast 6 
33,3% 

2 
11,1% 

10 
55,6% 

18 

Graffiti 0 
0,0% 

2 
13,3% 

13 
86,7% 

15 

Vernieling 4 
23,5% 

7 
41,2% 

6 
35,3% 

17 

Brandstichting 0 
0,0% 

2 
13,3% 

13 
86,7% 

15 

Bedreiging / Intimidatie 0 
0,0% 

2 
13,3% 

13 
86,7% 

15 

13. Indien u geen aangifte / melding heeft gedaan, wat is hiervoor de reden? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 9     

De schade was te onbeduidend 4 44,4%   

Het kost teveel tijd 4 44,4%   

Het helpt toch niet 5 55,6%   

Formulier is te ingewikkeld 0 0,0%   

Angst voor represailles 1 11,1%   

Niet van toepassing 1 11,1%   
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14. Mede gelet op het bovenstaande, zou u dan, indien zich een incident voordoet, hier in de toekomst wel aangifte en of 
melding van gaan doen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 135     

Ja 121 89,6%   

Nee 14 10,4%   

 
15. Heeft u een BHV (bedrijfshulpverlening) plan voor uw bedrijf? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 135     

Ja 106 78,5%   

Nee 19 14,1%   

Nee, is voor mij niet nodig, ik ben zzp-er 10 7,4%   

 
16. Is uw bedrijf in de afgelopen 12 maanden gecontroleerd op brandveiligheid? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 135     

ja, zelf gedaan 27 20,0%   

ja, met behulp van de website checklist brand... 3 2,2%   

ja, met behulp van een adviseur / assuradeur / brandweer 99 73,3%   

zo niet, wat is hiervoor de redenbekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 15 

2 jaar geleden 1 

Blusmiddelen worden getest en gekeurd, overig niet. Weinig kans op 
brand. 

1 

en brnadblusserbedrijf controle enz. 1 

erg lage bedrijfs activiteit 1 

geen 1 

Geen idee 1 

Gemeente komt dit eens in de zoveel tijd controleren 1 

helemaal ontschoten 1 

huurder in een pand 1 

ja met assurantie adviseur 1 

Nee, wel jaarlijkse keuringen blusmiddelen en brandinstallatie, controle 
gemeente en acties 

1 

ruimte is zeer beperkt 1 

terugloop van bedrijfs activiteiten 1 

15 11,1%   

javascript:void(0)


Bijlagen KVO Continu Samenwerken Bedrijventerreinen De Amert, Dorshout, De Dubbelen, Doornhoek en Molenakker 

in de gemeente Meierijstad  

20 

Antwoord Aantal Percentage 

verhuurder heeft dit verzorgt 1 

Wij hebben geen extreem brandbare stoffen of materialen in ons pand. 1 
 

 
17. Hoe vaak deden zich de afgelopen 12 maanden tot heden in uw bedrijf brandgevaarlijke situaties voor? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 135     

1-2 keer 11 8,1%   

5 keer of vaker 1 0,7%   

nooit 123 91,1%   

 
18. Welke van de volgende maatregelen voor brandpreventie zijn er in uw bedrijf genomen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 135     

instructie van het personeel (regels en handelswijze) 91 67,4%   

training van het personeel (cursus gevolgd) 50 37,0%   

testen van de brandmeldinstallatie 89 65,9%   

vrij houden van nooduitgangen (vrije doorgang) 117 86,7%   

opleiden (extra) bedrijfshulpverleners 71 52,6%   

aanwezigheid sleutelkluisjes 30 22,2%   

geen maatregelen 7 5,2%   

anders, namelijkbekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 9 

brandblusappartuur enz. 1 

brandblusser en blusdeken aanwezig op goed bereikbare plaats 1 

brandblussers 1 

brandhaspels onderhoud en controle 1 

heb brandweerman als personeelslid 1 

In het pand wordt bij ons geen arbeid verricht, dit gebeurt op locatie 1 

Onbemand tankstation, aanwezige brandblussers 1 

Rondgang van de verzekeraar 1 

Uitebreide installatie, plus camera toezicht 1 
 

9 6,7%   
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19. Bent u tevreden over het schoonhouden en of repareren van het wegdek en straatmeubilair, en het beheer van het 
openbaar groen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 135     

Ja 107 79,3%   

Nee 28 20,7%   

 
20. Als u niet tevreden bent, waar ligt dit dan aan? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 28     

te weinig schoonmaakbeurten 10 35,7%   

onvoldoende kwaliteit van de schoonmaakbeurten 6 21,4%   

herstel van het wegdek duurt te lang 7 25,0%   

herstel van het straatmeubilair (b.v.: borden /... 3 10,7%   

herstel van kapotte dingen duurt te lang 6 21,4%   

het groen wordt onvoldoende onderhouden 21 75,0%   

anders, namelijkbekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 5 

best veel kort zwerfvuil dat dan weer over ons erf waait 1 

dit is slechts sporadisch het geval 1 

er is nauwelijks groen 1 

het groen wordt dramatisch slecht bijgehouden , behalve de bomen , 
wordt er niets gesnoeid 

1 

rattehoverlast 1 
 

5 17,9%   

 
21. Zijn er knelpunten betreffende de verkeersveiligheid op uw bedrijventerrein? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 134     

Ja 41 30,6%   

Nee 80 59,7%   

Weet niet 13 9,7%   

 
22. Kunt u aangeven welke knelpunten dit zijn? Zie bijlage 8  
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23. Bent u tevreden over de: 

Antwoord Ja Nee Totaal 

bewegwijzering naar het terrein 123 
93,9% 

8 
6,1% 

131 

bewegwijzering op het terrein 109 
86,5% 

17 
13,5% 

126 

bereikbaarheid eigen bedrijf 125 
95,4% 

6 
4,6% 

131 

parkeermogelijkheden nabij uw bedrijf 82 
63,1% 

48 
36,9% 

130 

ontsluiting van het bedrijventerrein 96 
74,4% 

33 
25,6% 

129 

bereikbaarheid openbaar vervoer 77 
60,2% 

51 
39,8% 

128 

gladheidbestrijding 107 
82,3% 

23 
17,7% 

130 

 
24. Is er voldoende openbare verlichting op het bedrijventerrein? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 135     

Ja 110 81,5%   

Nee 13 9,6%   

Weet niet 12 8,9%   

 
25. Is er voldoende openbare parkeergelegenheid op het bedrijventerrein? 

Antwoord Ja Nee Weet niet Totaal 

voor vrachtauto's 9 
6,8% 

84 
63,2% 

40 
30,1% 

133 

voor personenauto's 39 
29,3% 

71 
53,4% 

23 
17,3% 

133 

 
26. Bent u tevreden over de communicatie met onderstaande partijen op het gebied van "schoon, heel en veilig"? 

Antwoord Ja Nee Geen ervaring Totaal 

Gemeente 40 
30,5% 

12 
9,2% 

79 
60,3% 

131 

Politie 49 
37,4% 

4 
3,1% 

78 
59,5% 

131 

Brandweer 38 
29,0% 

3 
2,3% 

90 
68,7% 

131 

Ondernemersvereniging 69 
52,7% 

3 
2,3% 

59 
45,0% 

131 

Stichting Vitaal Bedrijvig Veghel 95 
72,0% 

2 
1,5% 

35 
26,5% 

132 

Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen 36 
27,5% 

2 
1,5% 

93 
71,0% 

131 
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27. Heeft u wel eens deze vormen van criminaliteit waar genomen bij u op het bedrijventerrein? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 135     

Ja 13 9,6%   

Nee 111 82,2%   

Weet niet 11 8,1%   

 
28. Vindt u dat deze vorm van criminaliteit aandacht moet krijgen binnen het keurmerk? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 134     

Ja 121 90,3%   

Nee 13 9,7%   

 
29. Als deze vorm van criminaliteit in uw bedrijf is voorgekomen, kunt u dan aangeven wat er uitgevoerd is? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 135     

ongeoorloofd toegang verkregen tot ons computersysteem; 17 12,6%   

kopiëren van vertrouwelijke gegevens; 2 1,5%   

ongeoorloofd computerdata verwijderd en of aangepast 5 3,7%   

ongeoorloofd computersystemen uitgeschakeld of... 12 8,9%   

anders, namelijkbekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 34 

Dedos aanvallen op systeem 1 

geen 4 

Geen last gehad 1 

geen problemen mee gehad tot nu toe 1 

geen van bovenstaande zaken zijn voorgekomen 1 

gelukkig geen ervaring mee 1 

gelukkig nog niet 1 

ghostmails/facturen 1 

mails die na openen verderf zaaien in ons systeem 1 

N. V. T. 1 

n.v..t 1 

n.v.t. 3 

nepfacturen/proberen toegang te krijgen via nepmail/link 1 

niet 1 

34 25,2%   
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Antwoord Aantal Percentage 

niet bekend 2 

Niet meegemaakt 1 

niet van toepassing 2 

niets gehad of niet gemerkt 1 

nog niet meegemaakt 1 

nog niet voorgekomen 1 

nvt 4 

ongeoorloofd toegang tot pc, virus plaatsen en losgeld vragen 1 

phissingmail 1 

Ransomware 1 
 

 
30. Wilt u verder geïnformeerd worden hoe u eventueel cybercriminaliteit zo veel als mogelijk kunt voorkomen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 134     

Ja 81 60,4%   

Nee 53 39,6%   

 
31. Heeft u een RI&E opgesteld die niet ouder is dan drie jaar? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 133     

Ja 79 59,4%   

Nee 34 25,6%   

Mee bezig 20 15,0%   

 
32. Welke opmerkingen, suggesties, onderwerpen of reacties zou u in het kader van openbare orde en veiligheid graag met 
ons willen delen en of behandeld willen hebben tijdens een bijeenkomst? Zie bijlage 9  
© Socratos ma 13 mrt 2017 12:54:02 CET 
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11. Resultaat De Amert, De Dubbelen en Doornhoek 
 1. Op welk bedrijventerrein bevindt uw bedrijf zich?Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 103     

De Amert 33 32,0%   

De Dubbelen 45 43,7%   

Doornhoek 24 23,3%   

 
3. Bent u lid van een ondernemingsvereniging? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 103     

ja 68 66,0%   

nee 35 34,0%   

 
4. Hoe vaak deden zich de afgelopen 12 maanden tot heden in uw bedrijfspand of op uw eigen terrein situaties voor, waarin u 
of uw personeel zich onveilig heeft gevoeld? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 103     

Nog niet ingevuld: 0 

1 - 5 keer 24 23,3%   

11 keer of vaker 2 1,9%   

nooit 77 74,8%   

 
5. In welke situatie deed zich dit voor? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 28     

Nog niet ingevuld: 75 

als een personeelslid alleen aanwezig was 3 10,7%   

als er personen aanwezig waren waar dreiging van uitging 8 28,6%   

bij het afsluiten / openen van het pand 6 21,4%   

buiten werktijden 10 35,7%   

bij alarmopvolging buiten werktijd 3 10,7%   

anders namelijk:bekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 9 

Bij de buren was een poging tot inbraak / diefstal gedaan 1 

Gedurende het tanken van onze klanten 1 

geparkeerde vrachtwagens en chauffeurs 1 

inbraak 2 

onverwachte gasten op het binnenterrein tijdens openingstijden 1 

9 32,1%   
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Antwoord Aantal Percentage 

veel en veel te hard rijden in de straat 1 

verkeer 1 
 

 
6. Waar deed zich dit voor? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 28     

Nog niet ingevuld: 75 

bij de uitgang / entree voor het personeel 4 14,3%   

in het bedrijfspand 1 3,6%   

aan de achterzijde van uw bedrijf 8 28,6%   

bij de parkeerplaatsen van uw bedrijf 17 60,7%   

anders namelijk:bekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 5 

de weg 1 

Op de openbare weg rondom het bedrijf 1 

Op het tankstation 1 

openbaar terrein 1 

Opslag 1 
 

5 17,9%   

 
7. Hoe vaak deden zich de afgelopen 12 maanden tot heden op het bedrijventerrein situaties voor, waarin u of uw personeel 
zich onveilig voelde? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 103     

1 - 5 keer 19 18,4%   

11 keer of vaker 4 3,9%   

nooit 80 77,7%   

 
8. Waar deed zich dit voor? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 25     

bij de parkeerplaatsen 11 44,0%   

bij de haltes van het openbaar vervoer 2 8,0%   

op slecht verlichte plekken van het bedrijventerrein 5 20,0%   

op de wegen van het bedrijventerrein 9 36,0%   

anders namelijk:bekijk antwoorden 6 24,0%   
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Antwoord Aantal Percentage 

Antwoord Aantal 

Totaal 6 

in het pand /indringer 1 

inrit milieustraat 1 

Op de openbare weg, buiten parkeerplaatsen waar wel geparkeerd 
wordt 

1 

veel te hard rijden lage landstraat en binnenveld 1 

Voetgangers/fietsersoversteekplaats Corridor = levensgevaarlijk tijdens 
spits. Wens = stoplicht 

1 

Voorzijde van het pand (op ons terrein) 1 
 

 
9. Heeft u als ondernemer de afgelopen 12 maanden tot heden overlast (zoals: vervuiling, rondhangen, vernieling, hard rijden, 
straatraces, lawaai, parkeren, lastig vallen van personeel, drugs) ondervonden? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 103     

Ja 52 50,5%   

Nee 51 49,5%   

 
10. Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden overlast hebt ondervonden? 

Antwoord Erg veel Veel Weinig Geen Totaal 

Vervuiling 2 
4,7% 

15 
34,9% 

19 
44,2% 

7 
16,3% 

43 

Rondhangen 2 
5,7% 

7 
20,0% 

7 
20,0% 

19 
54,3% 

35 

Vernieling 0 
0,0% 

3 
9,4% 

7 
21,9% 

22 
68,8% 

32 

Hard rijden 6 
15,4% 

16 
41,0% 

14 
35,9% 

3 
7,7% 

39 

Straatraces 0 
0,0% 

1 
3,2% 

7 
22,6% 

23 
74,2% 

31 

Lawaai 1 
3,1% 

2 
6,3% 

7 
21,9% 

22 
68,8% 

32 

Parkeren van vrachtwagens 12 
27,3% 

18 
40,9% 

12 
27,3% 

2 
4,5% 

44 

Parkeren van auto's 3 
8,6% 

4 
11,4% 

10 
28,6% 

18 
51,4% 

35 

Lastig vallen van personeel 0 
0,0% 

0 
0,0% 

3 
9,4% 

29 
90,6% 

32 

Drugs 1 
3,0% 

1 
3,0% 

3 
9,1% 

28 
84,8% 

33 
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11. Bent in u de afgelopen 12 maanden tot heden het slachtoffer geworden van één of meer van onderstaande feiten? 

Antwoord Ja Nee Totaal 

Inbraak 5 
5,3% 

89 
94,7% 

94 

Poging inbraak 5 
5,4% 

87 
94,6% 

92 

Overlast 7 
7,5% 

86 
92,5% 

93 

Graffiti 0 
0,0% 

90 
100,0% 

90 

Vernieling 10 
10,8% 

83 
89,2% 

93 

Brandstichting 0 
0,0% 

91 
100,0% 

91 

Bedreiging / Intimidatie 0 
0,0% 

91 
100,0% 

91 

 
12. Heeft u hiervan ook aangifte en of melding gedaan? 

Antwoord Ja Nee Niet van toepassing Totaal 

Inbraak 4 
30,8% 

2 
15,4% 

7 
53,8% 

13 

Poging inbraak 3 
27,3% 

2 
18,2% 

6 
54,5% 

11 

Overlast 4 
30,8% 

2 
15,4% 

7 
53,8% 

13 

Graffiti 0 
0,0% 

1 
10,0% 

9 
90,0% 

10 

Vernieling 4 
33,3% 

5 
41,7% 

3 
25,0% 

12 

Brandstichting 0 
0,0% 

1 
10,0% 

9 
90,0% 

10 

Bedreiging / Intimidatie 0 
0,0% 

1 
10,0% 

9 
90,0% 

10 

 
13. Indien u geen aangifte / melding heeft gedaan, wat is hiervoor de reden? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 6     

De schade was te onbeduidend 3 50,0%   

Het kost teveel tijd 2 33,3%   

Het helpt toch niet 3 50,0%   

Niet van toepassing 1 16,7%   

 
14. Mede gelet op het bovenstaande, zou u dan, indien zich een incident voordoet, hier in de toekomst wel aangifte en of 
melding van gaan doen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 103     

Ja 91 88,3%   
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Antwoord Aantal Percentage 

Nee 12 11,7%   

 
15. Heeft u een BHV (bedrijfshulpverlening) plan voor uw bedrijf? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 103     

Ja 83 80,6%   

Nee 12 11,7%   

Nee, is voor mij niet nodig, ik ben zzp-er 8 7,8%   

 
16. Is uw bedrijf in de afgelopen 12 maanden gecontroleerd op brandveiligheid? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 103     

ja, zelf gedaan 24 23,3%   

ja, met behulp van de website checklist brand... 2 1,9%   

ja, met behulp van een adviseur / assuradeur / brandweer 72 69,9%   

zo niet, wat is hiervoor de redenbekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 12 

2 jaar geleden 1 

Blusmiddelen worden getest en gekeurd, overig niet. Weinig kans op 
brand. 

1 

en brnadblusserbedrijf controle enz. 1 

erg lage bedrijfs activiteit 1 

geen 1 

Geen idee 1 

helemaal ontschoten 1 

huurder in een pand 1 

ja met assurantie adviseur 1 

Nee, wel jaarlijkse keuringen blusmiddelen en brandinstallatie, controle 
gemeente en acties 

1 

terugloop van bedrijfs activiteiten 1 

verhuurder heeft dit verzorgt 1 
 

12 11,7%   
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17. Hoe vaak deden zich de afgelopen 12 maanden tot heden in uw bedrijf brandgevaarlijke situaties voor? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 103     

1-2 keer 8 7,8%   

5 keer of vaker 1 1,0%   

nooit 94 91,3%   

 
18. Welke van de volgende maatregelen voor brandpreventie zijn er in uw bedrijf genomen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 103     

instructie van het personeel (regels en handelswijze) 70 68,0%   

training van het personeel (cursus gevolgd) 38 36,9%   

testen van de brandmeldinstallatie 70 68,0%   

vrij houden van nooduitgangen (vrije doorgang) 90 87,4%   

opleiden (extra) bedrijfshulpverleners 59 57,3%   

aanwezigheid sleutelkluisjes 25 24,3%   

geen maatregelen 6 5,8%   

anders, namelijkbekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 6 

brandblusappartuur enz. 1 

brandblusser en blusdeken aanwezig op goed bereikbare plaats 1 

brandblussers 1 

In het pand wordt bij ons geen arbeid verricht, dit gebeurt op locatie 1 

Onbemand tankstation, aanwezige brandblussers 1 

Uitebreide installatie, plus camera toezicht 1 
 

6 5,8%   

 
19. Bent u tevreden over het schoonhouden en of repareren van het wegdek en straatmeubilair, en het beheer van het 
openbaar groen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 103     

Ja 83 80,6%   

Nee 20 19,4%   
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20. Als u niet tevreden bent, waar ligt dit dan aan? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 20     

te weinig schoonmaakbeurten 6 30,0%   

onvoldoende kwaliteit van de schoonmaakbeurten 5 25,0%   

herstel van het wegdek duurt te lang 2 10,0%   

herstel van het straatmeubilair (b.v.: borden /... 3 15,0%   

herstel van kapotte dingen duurt te lang 4 20,0%   

het groen wordt onvoldoende onderhouden 16 80,0%   

anders, namelijkbekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 4 

best veel kort zwerfvuil dat dan weer over ons erf waait 1 

dit is slechts sporadisch het geval 1 

er is nauwelijks groen 1 

rattehoverlast 1 
 

4 20,0%   

 
21. Zijn er knelpunten betreffende de verkeersveiligheid op uw bedrijventerrein? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 102     

Ja 38 37,3%   

Nee 56 54,9%   

Weet niet 8 7,8%   

 
22. Kunt u aangeven welke knelpunten dit zijn? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 39     

Nog niet ingevuld: 64 

* Tijdens spits tijden is de Corridor een flinke bottleneck. Dubbel viaduct + 
dubbel wegdek is wenselijk geeft betere doorstroming. 
* De voetgangers/fietsers oversteekplaats bij de rotonde bij de Sligro is 
levensgevaarlijk. Daar zouden snelwerkende stoplichten zeer wenselijk 
zijn. 
* A50 geeft dagelijks langzaam rijdend verkeer is vertraging tijdens 
spitstijden. 

1 2,6%   

- Snelheid op de doorgaande wegen vaak veel te hoog 
- Geparkeerde vrachtauto's of aanhangers 

1 2,6%   

- vrachtwagen parkeren 1 2,6%   

afslag bij hawk naar rechts zeer slecht verlicht  
Bocht fietspad bij ruttchen naar de ventweg langs A50 zo scherp dat je 
altijd op links uitkomt met de fiets 

1 2,6%   

Afslag Doornhoek richting Mac Donalds (voor de BMN), hier steken vaak 
schoolgaande jongeren over. Dit leidt regelmatig tot gevaarlijke situaties. 

1 2,6%   
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Antwoord Aantal Percentage 

Bij calamiteiten kunnen de mensen niet snel genoeg het bedrijventerrein 
verlaten. Verkeersdruk te groot. Zie einde dag! Maak ik me echt zorgen 
over. Het is zelfs zo dat mensen ander werk gaan zoeken omdat men 's-
avonds lang doet om naar huis te kunnen. 

1 2,6%   

De middagspits van 16:00 tot 17:30/18:00 is het tijdrovend om het 
bedrijventerrein te verlaten. Wij hebben nog vele vertrekkende 
transporten die hierdoor vertragen. Daarnaast is het vervelend voor 
vertrekkende collega's. 

1 2,6%   

De T-splitsing bij de weegbrug (Amert). Het hier altijd druk met 
vrachtwagens, die hier links af willen slaan (als je van het kanaal afkomt). 
Hierdoor ontstaan weleens lastige situaties. Het zou beter zijn als deze 
vrachtwagens door kunnen rijden en dan de achterste bocht naar links 
nemen. 

1 2,6%   

de wachtrij van auto's bij gemeentewerf zorgt voor gevaarlijke situaties. 
Deze staan midden op de weg en gezien de lange wachtrij haal je ze dan 
in waardoor je gevaarlijke situaties krijgt.  
 
Dit had bij ontwerp beter gekund (bijv. ingang en uitgang andersom en 
dan wachtrij auto's aan linkerzijde van de straat!) 

1 2,6%   

Door de toename van het verkeer bij van der Lande, is het in de spits erg 
druk bij hun afslag. Fietsers hebben hier nogal last van. Tevens is de weg 
hier een redelijke racebaan. 

1 2,6%   

door het parkeren van vrachtauto's voor ons terrein, ondervinden klanten 
dat er weinig tot geen uitzicht is om veilig aan te komen cq weg te gaan 

1 2,6%   

Doorstroming van het verkeer in de morgen en de avond. 
Het fietspad op de Doornhoek. 

1 2,6%   

een oversteekplaats voor fietsers die halverwege de weg 
stil kunnen staan, maar die is zo klein dat het zo maar kan gebeuren dat 
de fiets toch wordt geraakt. 

1 2,6%   

Er wordt er hard gereden op de Kennedylaan 1 2,6%   

Er wordt nogal hard gereden op de Pater vd ElsenLaan, zowel in de 
doodlopende wegen als de doorgaande weg richting De Amert. 
's-avonds nogal onbekende auto's parkeren op het terrein 

1 2,6%   

Er zijn twee uitgangen. Met sneeuw/een ongeluk of werkzaamheden loopt 
alles vast. 

1 2,6%   

Fietspad sluit aan op openbare weg waar veel vrachtverkeer is. 
Aangedrongen bij gemeente om alternatief fietspas aan te leggen: is 
gebeurd echter heeft men de bestaande aansluiting niet opgeheven 
waardoor probleem niet is getackeld. 

1 2,6%   

Geparkeerde vrachtauto`s.. maar vooral losgekoppelde (onverlichte) 
trailers welke aan de voorzijde slecht of niet zichtbaar zijn. 

1 2,6%   

HET PARKEREN VAN AUTO'S VRACHTVERKEER DAAR WAAR JE DE 
STRAAT IN KOMT VANAF DE STOPLICHTEN 

1 2,6%   

Het parkeren van onverlichte trucks en trailers door externe vervoerders. 1 2,6%   

het parkeren van vrachtwagens geeft gevaarlijke sitieuties 1 2,6%   

Hoge snelheden op het stuk van De Amert 138 - De Amert 158. 1 2,6%   

ik ben van mening dat de veiligheid op de kruising van gazellepad met 
Huygensweg beter kan. er zijn minder incidenten, maar nog regelmatig 
wordt er door auto's te hard gereden en letten fietsers ( door de 
specifieke verkeerssituatie ) niet goed op met oversteken. 

1 2,6%   

kruispunt Corsica Doornhoek 1 2,6%   
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Antwoord Aantal Percentage 

laden / lossen op de doorgaande weg ipv op eigen terreine. 
Parkeren / overnachten vrachtwagens op de lus bij de Volvo garage, 
hierdoor belemmering doorgaande weg en gevaarlijke situaties bij 
kerende vrachtwagens. 
Oorzaak hiervan is de afsluiting van het industrieterrein, men zoekt de 
dichtstbijzijnde locatie op, hierdoor heeft de Mountbattenweg overlast. 

1 2,6%   

opstoppingen als gevolg van vrachtwagens die op de openbare weg 
parkeren 

1 2,6%   

parkeren / opstellen auto's bij mileustraat 
 
gevaarlijke bocht! 

1 2,6%   

Parkeren van de vrachtauto's voor het pand.  
Extra bord bij het inrijden van de v d Landelaan wanneer de slagboom 
dicht is. 

1 2,6%   

Parkeren van voertuigen langs de openbare weg en op prive terrein 1 2,6%   

parkeren van vrachtwagens en auto's 1 2,6%   

Stilstaande auto's voor de milieustraat. 1 2,6%   

T-splitsing Edisonweg / Leeuwenhoekweg. 
Door het veeeeeel te hard rijden van auto's/vrachtwagens op de 
Leeuwenhoeckweg gecombineerd met fietsers en (ook te hard rijdende) 
bromfietsers die vanaf de Edisonweg oversteken naar het Gazellepad 
richting fietsbrug over het kanaal, veelal scholieren. 

1 2,6%   

Te hard rijden 
Openbare weg gebruiken als rangeerterrein 

1 2,6%   

Tijdens de spitsen, van en naar de A50 1 2,6%   

veelvuldig parkeren van zowel vrachtwagens, containers en aanhangers 
op de openbare weg. 
hierop zou hard en consequent gehandhaafd moeten worden  
 
milieustraat in en uitgang is erg gevaarlijk, m.n. bij mensen die wachten of 
te vroeg aanwezig zijn en de doorgaande rijbaan blokkeren. 

1 2,6%   

verkeersdruk aan de Taylorweg, waar geen gescheiden fietspaden en 
voetpaden zijn. 

1 2,6%   

Wachtende auto's op straat voor de milieustraat 1 2,6%   

Wandelaars op de weg, te snel rijdende auto's, vrachtwagens die lang stil 
staan om te lossen die makkelijk eldens kunnen lossen en laden, hekken 
aan de linkerzijde van de straat zorgen ervoor dat voor de uitrijders zicht 
op de straat zeer beperkt is, vrachtwagens die draaien op de weg en de 
hele stoep kapot rijden. 

1 2,6%   

zie eerdere vraag parkeren en te hard rijden 1 2,6%   

 
  



Bijlagen KVO Continu Samenwerken Bedrijventerreinen De Amert, Dorshout, De Dubbelen, Doornhoek en Molenakker 

in de gemeente Meierijstad  

34 

23. Bent u tevreden over de: 

Antwoord Ja Nee Totaal 

bewegwijzering naar het terrein 94 
93,1% 

7 
6,9% 

101 

bewegwijzering op het terrein 82 
83,7% 

16 
16,3% 

98 

bereikbaarheid eigen bedrijf 97 
97,0% 

3 
3,0% 

100 

parkeermogelijkheden nabij uw bedrijf 65 
65,7% 

34 
34,3% 

99 

ontsluiting van het bedrijventerrein 69 
70,4% 

29 
29,6% 

98 

bereikbaarheid openbaar vervoer 68 
68,7% 

31 
31,3% 

99 

gladheidbestrijding 85 
85,9% 

14 
14,1% 

99 

 
24. Is er voldoende openbare verlichting op het bedrijventerrein? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 103     

Ja 83 80,6%   

Nee 10 9,7%   

Weet niet 10 9,7%   

 
25. Is er voldoende openbare parkeergelegenheid op het bedrijventerrein? 

Antwoord Ja Nee Weet niet Totaal 

voor vrachtauto's 6 
5,9% 

63 
61,8% 

33 
32,4% 

102 

voor personenauto's 31 
30,4% 

49 
48,0% 

22 
21,6% 

102 

 
26. Bent u tevreden over de communicatie met onderstaande partijen op het gebied van "schoon, heel en veilig"? 

Antwoord Ja Nee Geen ervaring Totaal 

Gemeente 30 
29,4% 

9 
8,8% 

63 
61,8% 

102 

Politie 36 
35,3% 

4 
3,9% 

62 
60,8% 

102 

Brandweer 28 
27,5% 

2 
2,0% 

72 
70,6% 

102 

Ondernemersvereniging 50 
49,5% 

3 
3,0% 

48 
47,5% 

101 

Stichting Vitaal Bedrijvig Veghel 75 
74,3% 

2 
2,0% 

24 
23,8% 

101 

Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen 26 
25,5% 

2 
2,0% 

74 
72,5% 

102 
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27. Heeft u wel eens deze vormen van criminaliteit waar genomen bij u op het bedrijventerrein? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 103     

Ja 12 11,7%   

Nee 83 80,6%   

Weet niet 8 7,8%   

 
28. Vindt u dat deze vorm van criminaliteit aandacht moet krijgen binnen het keurmerk? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 102     

Ja 91 89,2%   

Nee 11 10,8%   

 
29. Als deze vorm van criminaliteit in uw bedrijf is voorgekomen, kunt u dan aangeven wat er uitgevoerd is? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 103     

ongeoorloofd toegang verkregen tot ons computersysteem; 13 12,6%   

kopiëren van vertrouwelijke gegevens; 1 1,0%   

ongeoorloofd computerdata verwijderd en of aangepast 3 2,9%   

ongeoorloofd computersystemen uitgeschakeld of... 7 6,8%   

anders, namelijkbekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 25 

Dedos aanvallen op systeem 1 

geen 4 

Geen last gehad 1 

geen problemen mee gehad tot nu toe 1 

geen van bovenstaande zaken zijn voorgekomen 1 

gelukkig nog niet 1 

ghostmails/facturen 1 

N. V. T. 1 

n.v..t 1 

n.v.t. 1 

niet 1 

niet bekend 2 

Niet meegemaakt 1 

niet van toepassing 2 

25 24,3%   
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Antwoord Aantal Percentage 

nog niet voorgekomen 1 

nvt 3 

phissingmail 1 

Ransomware 1 
 

 
30. Wilt u verder geïnformeerd worden hoe u eventueel cybercriminaliteit zo veel als mogelijk kunt voorkomen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 102     

Ja 64 62,7%   

Nee 38 37,3%   

 
31. Heeft u een RI&E opgesteld die niet ouder is dan drie jaar? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 103     

Ja 62 60,2%   

Nee 24 23,3%   

Mee bezig 17 16,5%   

 
32. Welke opmerkingen, suggesties, onderwerpen of reacties zou u in het kader van openbare orde en veiligheid graag met 
ons willen delen en of behandeld willen hebben tijdens een bijeenkomst? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 34     

- 1 2,9%   

- Terrein verfraaien wat o.i. bijdraagt aan sociale veiligheid 
- Openvervoer dringend ontsluiten op De Amert 
- Voorkomen en handhavan 'wild parkeren' van vrachtauto's en 
aanhangers 
- Beperken snelheid op doorgaande wegen. 

1 2,9%   

aandacht voor verpaupering bedrijfspanden en de daarmee gepaard 
gaande risico's (brand/ongewenste situaties) 

1 2,9%   

Algemene zaken 1 2,9%   

alle voorgaande thema's en onderwerpen zijn relevant. Liefst echter zo 
praktisch mogelijk 

1 2,9%   

Betreffende communicatie deze loopt via vitaal/ POM Lijkt me ook 
verstandig dat via 1 kanaal [te blijven] doen en niet ook nog via gemeente 
brandweer of politie 

1 2,9%   

Bij een niet nader te noemen bedrijf ontstaan gevaarlijke situaties door 
vrachtwagens die moeilijk de losplaats kunnen bereiken. Dit komt 
grotendeels omdat de weg te smal is en omdat er een poort staat die de 
ruimte beperkt. Hierdoor wordt in ieder geval de stoep en het groen kapot 
gereden. Door de poorten en hekken is er ook weinig zicht op de weg. 
Omdat er veel wandelaars op de weg lopen gaat dat zeker een keer 
mislopen. 

1 2,9%   

controle leegstaande panden 1 2,9%   
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Antwoord Aantal Percentage 

De lange file , met name op zaterdage, voor de gemeentelijke vuilstort 
plaats op ons industrie terrein. Gee zeer gevaarlijke situatie wanneer 
autos de fille voorbij willen rijden , vlak voor de bocht ( anders kun 
wachttijd van tot wel 20 minuten ontstaan) 

1 2,9%   

De mogelijkheid van de melding van calimiteiten die binnen een straal 
van 1 km gebeuren van je bedrijfspand via een app. Voor de bedrijven op 
het industieterrein. 

1 2,9%   

De sloten mogen wel vaker worden schoongemaakt/riet snoeien. 
Door de overmatige groei is ons bedrijf bijna niet zichtbaar en afgelopen 
zomer hebben we daar ratten in gezien. 

1 2,9%   

een openbare goed gefaciliteerde parkeergelegenheid voor vrachtvervoer 
zodat deze niet willekeurig op het industrieterrein langdurig parkeren 

1 2,9%   

ga eens kijken bij bedrijven die geen of nauwelijks parkeerruimte hebben 
voor o.a. vrachtauto`s die komen lossen,laden wat daar mogelijk is om 
niet heel de straat te hoeven blokkeren . bijvoorbeeld Amert 504 . 

1 2,9%   

geen 3 8,8%   

Geen opmerking 1 2,9%   

Ik wil sterk adviseren om ook de douane te betrekken bij de beveiliging 
van het bedrijventerrein. De douane heeft veel goede ervaring in andere 
delen van het land, bijvoorbeeld het HARK team in Rotterdam. Daarnaast 
hebben zij meer bevoegdheden. De politie mag enkel de identiteit 
controleren en de douane mag zonder aanleiding een auto doorzoeken. 
Vanwege onze AEO vergunning hebben wij geregeld contact en overleg 
met de douane. 

1 2,9%   

Kuehne-Nagel valt niet onder het MKB, het is een internationale grootte 
onderneming welke haar eigen QSHE (Quality, 
Safety&Health,Environment) afdeling heeft (global gestuurd) 

1 2,9%   

Meer parkeerplaatsen voor vrachtauto's, nu sluipen 
vrachtwagenchauffeurs die niets op het terrein te maken hebben, soms 
achter valide trucks mee. Ook al doordat er absoluut te weinig openbare 
parkeerplaatsen zijn op het industrieterrein. 

1 2,9%   

Melden van (mogelijk) gevaarlijke individuen stellen wij op prijs. 
Regelmatig toezicht door politie wordt op prijs gesteld. 
Aanmoedigen van de bewoners om te melden vinden wij een goed 
initiatief. 

1 2,9%   

N.v.t. 2 5,9%   

nvt 2 5,9%   

Ondernemend Veghel heeft het goed voor elkaar. Hoor ik vaak van 
collega,s ondernemers elders. 

1 2,9%   

Oprit Milieu-straat, ontsluiting en geparkeerde vrachtauto`s 1 2,9%   

Parkeerbeleid voor vrachtwagen is iets wat aangepakt moet worden. Als 
parkeren op de openbare weg gedoogd wordt in een gemeente waar 
voldoende plekken zijn waar gemeente en bedrijfsleven zaken kunnen 
faciliteren, is dit niet het beleid waar de gemeente trots op kan zijn. 
Parkeren langs de weg leidt tot overlast, vervuiling en onveilige situaties 
die nu schijnbaar gewoon getolereerd wordt 

1 2,9%   

parkeerbeleid vrachtauto's 1 2,9%   

Uitbreiden aantal parkeerplaatsen aan Eisenhowerweg 28. 
 
Autosloperij op terrein van Internationaal transportbedrijf Jo Hurkmans BV 
is absoluut geen visitekaartje voor Stork en aanliggende ondernemingen. 
Is ook niet duidelijk voor Stork welk bedrijf hier deze activiteiten uitvoert 

1 2,9%   
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Antwoord Aantal Percentage 

en wat voor vergunning en hoelang deze is afgegeven. Hogere en dichte 
omheining creëren om dit uit het zicht te houden zou een oplossing zijn. 
Of afbouwen van deze activiteiten zou nog beter zijn. 

Vraag inzake specifieke aandacht voor panden die leeg staan om 
hennepteelt e.d. te voorkomen ben ik van mening dat dit wel aandacht 
moet krijgen maar niet de voorrang. Alle criminaliteit dient te worden 
aangepakt. 

1 2,9%   

Waar moet ik info vergaren om lid te worden van de 
ondernemersvereneging, Ik Maarten van den Crommenacker ben vanaf 
01-01-2017 de nieuwe contactpersoon van het bedrijf Kanters 
Brandbeveiliging te Veghel. 
Zou u mij als contactpersoon kunnen wijzigingen bij jullie in het systeem 
dit ipv Peter Kanters. 
Peter Kanters is momenteel alleen nog actief als eigenaar van het pand 
en is zelf nog actief als Kanters Dienstverlening en Belettering. 
BVD 

1 2,9%   

WELKE OPBARE BIJEENKOMST BEDOELD U ?? EN HET PARKEREN 
VAN VRACHTVERKEER MOET BESPROKEN WORDEN EN HET 
ONDERHOUD VAN GROEN. 

1 2,9%   

zeer graag een parkeerplaats maken voor vracht verkeer en personen 
auto's 
een heel mooi plek is waar voor heen vudel stond daar kan men deze 
voorzieningen mooi maken ook kan daar een opstap plaats gemaakt 
worden voor in de toekomst bus station 

1 2,9%   

© MKB Nederland ma 20 mrt 2017 20:27:15 CET 
 

12. Resultaat De Amert en Dorshout  
1. Op welk bedrijventerrein bevindt uw bedrijf zich? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 38     

De Amert 33 86,8%   

Dorshout 4 10,5%   

 
3. Bent u lid van een ondernemingsvereniging? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 38     

ja 19 50,0%   

nee 19 50,0%   

 
4. Hoe vaak deden zich de afgelopen 12 maanden tot heden in uw bedrijfspand of op uw eigen terrein situaties voor, waarin u 
of uw personeel zich onveilig heeft gevoeld? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 38     

1 - 5 keer 10 26,3%   

11 keer of vaker 1 2,6%   

nooit 27 71,1%   
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5. In welke situatie deed zich dit voor? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 12     

als een personeelslid alleen aanwezig was 2 16,7%   

als er personen aanwezig waren waar dreiging van uitging 2 16,7%   

bij het afsluiten / openen van het pand 3 25,0%   

buiten werktijden 7 58,3%   

bij alarmopvolging buiten werktijd 1 8,3%   

anders namelijk:bekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 3 

Gedurende het tanken van onze klanten 1 

inbraak 1 

veel en veel te hard rijden in de straat 1 
 

3 25,0%   

 
6. Waar deed zich dit voor? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 12     

in het bedrijfspand 1 8,3%   

aan de achterzijde van uw bedrijf 3 25,0%   

bij de parkeerplaatsen van uw bedrijf 8 66,7%   

anders namelijk:bekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 3 

de weg 1 

Op het tankstation 1 

Opslag 1 
 

3 25,0%   

 
7. Hoe vaak deden zich de afgelopen 12 maanden tot heden op het bedrijventerrein situaties voor, waarin u of uw personeel 
zich onveilig voelde? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 38     

1 - 5 keer 8 21,1%   

11 keer of vaker 1 2,6%   

nooit 29 76,3%   
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8. Waar deed zich dit voor? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 9     

bij de parkeerplaatsen 5 55,6%   

op slecht verlichte plekken van het bedrijventerrein 2 22,2%   

op de wegen van het bedrijventerrein 3 33,3%   

anders namelijk:bekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 1 

veel te hard rijden lage landstraat en binnenveld 1 
 

1 11,1%   

 
9. Heeft u als ondernemer de afgelopen 12 maanden tot heden overlast (zoals: vervuiling, rondhangen, vernieling, hard rijden, 
straatraces, lawaai, parkeren, lastig vallen van personeel, drugs) ondervonden? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 38     

Ja 22 57,9%   

Nee 16 42,1%   

 
10. Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden overlast hebt ondervonden? 

Antwoord Erg veel Veel Weinig Geen Totaal 

Vervuiling 0 
0,0% 

7 
41,2% 

8 
47,1% 

2 
11,8% 

17 

Rondhangen 2 
14,3% 

2 
14,3% 

2 
14,3% 

8 
57,1% 

14 

Vernieling 0 
0,0% 

1 
8,3% 

3 
25,0% 

8 
66,7% 

12 

Hard rijden 4 
25,0% 

8 
50,0% 

3 
18,8% 

1 
6,3% 

16 

Straatraces 0 
0,0% 

1 
9,1% 

1 
9,1% 

9 
81,8% 

11 

Lawaai 2 
15,4% 

2 
15,4% 

0 
0,0% 

9 
69,2% 

13 

Parkeren van vrachtwagens 5 
27,8% 

4 
22,2% 

7 
38,9% 

2 
11,1% 

18 

Parkeren van auto's 3 
20,0% 

3 
20,0% 

3 
20,0% 

6 
40,0% 

15 

Lastig vallen van personeel 1 
8,3% 

0 
0,0% 

2 
16,7% 

9 
75,0% 

12 

Drugs 1 
8,3% 

1 
8,3% 

1 
8,3% 

9 
75,0% 

12 

 
11. Bent in u de afgelopen 12 maanden tot heden het slachtoffer geworden van één of meer van onderstaande feiten? 

Antwoord Ja Nee Totaal 

Inbraak 2 
5,7% 

33 
94,3% 

35 
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Antwoord Ja Nee Totaal 

Poging inbraak 2 
5,9% 

32 
94,1% 

34 

Overlast 3 
9,1% 

30 
90,9% 

33 

Graffiti 0 
0,0% 

32 
100,0% 

32 

Vernieling 5 
14,7% 

29 
85,3% 

34 

Brandstichting 0 
0,0% 

33 
100,0% 

33 

Bedreiging / Intimidatie 1 
3,0% 

32 
97,0% 

33 

 
12. Heeft u hiervan ook aangifte en of melding gedaan? 

Antwoord Ja Nee Niet van toepassing Totaal 

Inbraak 1 
12,5% 

3 
37,5% 

4 
50,0% 

8 

Poging inbraak 2 
28,6% 

2 
28,6% 

3 
42,9% 

7 

Overlast 1 
16,7% 

2 
33,3% 

3 
50,0% 

6 

Graffiti 0 
0,0% 

2 
33,3% 

4 
66,7% 

6 

Vernieling 1 
14,3% 

5 
71,4% 

1 
14,3% 

7 

Brandstichting 0 
0,0% 

2 
33,3% 

4 
66,7% 

6 

Bedreiging / Intimidatie 0 
0,0% 

2 
33,3% 

4 
66,7% 

6 

 
13. Indien u geen aangifte / melding heeft gedaan, wat is hiervoor de reden? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 6     

De schade was te onbeduidend 2 33,3%   

Het kost teveel tijd 2 33,3%   

Het helpt toch niet 4 66,7%   

Angst voor represailles 1 16,7%   

Niet van toepassing 1 16,7%   

 
14. Mede gelet op het bovenstaande, zou u dan, indien zich een incident voordoet, hier in de toekomst wel aangifte en of 
melding van gaan doen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 38     

Ja 33 86,8%   

Nee 5 13,2%   
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15. Heeft u een BHV (bedrijfshulpverlening) plan voor uw bedrijf? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 38     

Ja 24 63,2%   

Nee 8 21,1%   

Nee, is voor mij niet nodig, ik ben zzp-er 6 15,8%   

 
16. Is uw bedrijf in de afgelopen 12 maanden gecontroleerd op brandveiligheid? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 38     

ja, zelf gedaan 10 26,3%   

ja, met behulp van de website checklist brand... 1 2,6%   

ja, met behulp van een adviseur / assuradeur / brandweer 26 68,4%   

zo niet, wat is hiervoor de redenbekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 4 

2 jaar geleden 1 

en brnadblusserbedrijf controle enz. 1 

Geen idee 1 

verhuurder heeft dit verzorgt 1 
 

4 10,5%   

 
17. Hoe vaak deden zich de afgelopen 12 maanden tot heden in uw bedrijf brandgevaarlijke situaties voor? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 38     

1-2 keer 1 2,6%   

nooit 37 97,4%   

 
18. Welke van de volgende maatregelen voor brandpreventie zijn er in uw bedrijf genomen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 38     

instructie van het personeel (regels en handelswijze) 24 63,2%   

training van het personeel (cursus gevolgd) 11 28,9%   

testen van de brandmeldinstallatie 23 60,5%   

vrij houden van nooduitgangen (vrije doorgang) 33 86,8%   

opleiden (extra) bedrijfshulpverleners 13 34,2%   

aanwezigheid sleutelkluisjes 8 21,1%   

geen maatregelen 3 7,9%   

anders, namelijkbekijk antwoorden 6 15,8%   
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Antwoord Aantal Percentage 

Antwoord Aantal 

Totaal 6 

brandblusappartuur enz. 1 

brandblusser en blusdeken aanwezig op goed bereikbare plaats 1 

brandblussers 1 

In het pand wordt bij ons geen arbeid verricht, dit gebeurt op locatie 1 

Onbemand tankstation, aanwezige brandblussers 1 

Uitebreide installatie, plus camera toezicht 1 
 

 
19. Bent u tevreden over het schoonhouden en of repareren van het wegdek en straatmeubilair, en het beheer van het 
openbaar groen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 38     

Ja 27 71,1%   

Nee 11 28,9%   

 
20. Als u niet tevreden bent, waar ligt dit dan aan? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 11     

te weinig schoonmaakbeurten 4 36,4%   

onvoldoende kwaliteit van de schoonmaakbeurten 4 36,4%   

herstel van het wegdek duurt te lang 2 18,2%   

herstel van het straatmeubilair (b.v.: borden /... 2 18,2%   

herstel van kapotte dingen duurt te lang 4 36,4%   

het groen wordt onvoldoende onderhouden 9 81,8%   

anders, namelijk 0 0,0%   

 
21. Zijn er knelpunten betreffende de verkeersveiligheid op uw bedrijventerrein? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 38     

Ja 12 31,6%   

Nee 21 55,3%   

Weet niet 5 13,2%   

 
22. Kunt u aangeven welke knelpunten dit zijn? Zie bijlage 8  
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23. Bent u tevreden over de: 

Antwoord Ja Nee Totaal 

bewegwijzering naar het terrein 34 
94,4% 

2 
5,6% 

36 

bewegwijzering op het terrein 25 
75,8% 

8 
24,2% 

33 

bereikbaarheid eigen bedrijf 34 
94,4% 

2 
5,6% 

36 

parkeermogelijkheden nabij uw bedrijf 25 
67,6% 

12 
32,4% 

37 

ontsluiting van het bedrijventerrein 33 
91,7% 

3 
8,3% 

36 

bereikbaarheid openbaar vervoer 9 
25,0% 

27 
75,0% 

36 

gladheidbestrijding 27 
73,0% 

10 
27,0% 

37 

 
24. Is er voldoende openbare verlichting op het bedrijventerrein? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 38     

Ja 29 76,3%   

Nee 5 13,2%   

Weet niet 4 10,5%   

 
25. Is er voldoende openbare parkeergelegenheid op het bedrijventerrein? 

Antwoord Ja Nee Weet niet Totaal 

voor vrachtauto's 0 
0,0% 

22 
59,5% 

15 
40,5% 

37 

voor personenauto's 13 
35,1% 

17 
45,9% 

7 
18,9% 

37 

 
26. Bent u tevreden over de communicatie met onderstaande partijen op het gebied van "schoon, heel en veilig"? 

Antwoord Ja Nee Geen ervaring Totaal 

Gemeente 7 
18,9% 

5 
13,5% 

25 
67,6% 

37 

Politie 12 
32,4% 

2 
5,4% 

23 
62,2% 

37 

Brandweer 7 
18,9% 

2 
5,4% 

28 
75,7% 

37 

Ondernemersvereniging 14 
37,8% 

1 
2,7% 

22 
59,5% 

37 

Stichting Vitaal Bedrijvig Veghel 25 
69,4% 

1 
2,8% 

10 
27,8% 

36 

Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen 12 
32,4% 

0 
0,0% 

25 
67,6% 

37 
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27. Heeft u wel eens deze vormen van criminaliteit waar genomen bij u op het bedrijventerrein? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 38     

Ja 8 21,1%   

Nee 25 65,8%   

Weet niet 5 13,2%   

 
28. Vindt u dat deze vorm van criminaliteit aandacht moet krijgen binnen het keurmerk? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 37     

Ja 35 94,6%   

Nee 2 5,4%   

 
29. Als deze vorm van criminaliteit in uw bedrijf is voorgekomen, kunt u dan aangeven wat er uitgevoerd is? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 38     

ongeoorloofd toegang verkregen tot ons computersysteem; 6 15,8%   

kopiëren van vertrouwelijke gegevens; 1 2,6%   

ongeoorloofd computersystemen uitgeschakeld of... 3 7,9%   

anders, namelijkbekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 10 

Dedos aanvallen op systeem 1 

geen 1 

Geen last gehad 1 

gelukkig nog niet 1 

N. V. T. 1 

n.v.t. 1 

Niet meegemaakt 1 

nog niet voorgekomen 1 

nvt 2 
 

10 26,3%   

 
30. Wilt u verder geïnformeerd worden hoe u eventueel cybercriminaliteit zo veel als mogelijk kunt voorkomen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 37     

Ja 24 64,9%   

Nee 13 35,1%   
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31. Heeft u een RI&E opgesteld die niet ouder is dan drie jaar? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 38     

Ja 17 44,7%   

Nee 12 31,6%   

Mee bezig 9 23,7%   

 
32. Welke opmerkingen, suggesties, onderwerpen of reacties zou u in het kader van openbare orde en veiligheid graag met 
ons willen delen en of behandeld willen hebben tijdens een bijeenkomst? Zie bijlage 9  
© Socratos ma 13 mrt 2017 13:26:06 CET 
 
 

13. Resultaat De Dubbelen 
- 1. Op welk bedrijventerrein bevindt uw bedrijf zich? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 46     

De Dubbelen 45 97,8%   

 
3. Bent u lid van een ondernemingsvereniging? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 46     

ja 35 76,1%   

nee 11 23,9%   

 
4. Hoe vaak deden zich de afgelopen 12 maanden tot heden in uw bedrijfspand of op uw eigen terrein situaties voor, waarin u 
of uw personeel zich onveilig heeft gevoeld? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 46     

1 - 5 keer 9 19,6%   

11 keer of vaker 1 2,2%   

nooit 36 78,3%   

 
5. In welke situatie deed zich dit voor? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 12     

als er personen aanwezig waren waar dreiging van uitging 3 25,0%   

bij het afsluiten / openen van het pand 2 16,7%   

buiten werktijden 3 25,0%   

bij alarmopvolging buiten werktijd 1 8,3%   

anders namelijk:bekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 6 

Bij de buren was een poging tot inbraak / diefstal gedaan 1 

geparkeerde vrachtwagens en chauffeurs 1 

6 50,0%   

javascript:void(0)


Bijlagen KVO Continu Samenwerken Bedrijventerreinen De Amert, Dorshout, De Dubbelen, Doornhoek en Molenakker 

in de gemeente Meierijstad  

48 

Antwoord Aantal Percentage 

inbraak 1 

onverwachte gasten op het binnenterrein tijdens openingstijden 1 

Verdachte passanten in voertuig 1 

verkeer 1 
 

 
6. Waar deed zich dit voor? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 12     

bij de uitgang / entree voor het personeel 3 25,0%   

aan de achterzijde van uw bedrijf 4 33,3%   

bij de parkeerplaatsen van uw bedrijf 7 58,3%   

anders namelijk:bekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 2 

Op de openbare weg rondom het bedrijf 1 

openbaar terrein 1 
 

2 16,7%   

 
7. Hoe vaak deden zich de afgelopen 12 maanden tot heden op het bedrijventerrein situaties voor, waarin u of uw personeel 
zich onveilig voelde? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 46     

1 - 5 keer 8 17,4%   

11 keer of vaker 1 2,2%   

nooit 37 80,4%   

 
8. Waar deed zich dit voor? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 11     

bij de parkeerplaatsen 4 36,4%   

op slecht verlichte plekken van het bedrijventerrein 3 27,3%   

op de wegen van het bedrijventerrein 3 27,3%   

anders namelijk:bekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 2 

Op de openbare weg, buiten parkeerplaatsen waar wel geparkeerd 
wordt 

1 

Voorzijde van het pand (op ons terrein) 1 
 

2 18,2%   
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9. Heeft u als ondernemer de afgelopen 12 maanden tot heden overlast (zoals: vervuiling, rondhangen, vernieling, hard rijden, 
straatraces, lawaai, parkeren, lastig vallen van personeel, drugs) ondervonden? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 46     

Ja 24 52,2%   

Nee 22 47,8%   

 
10. Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden overlast hebt ondervonden? 

Antwoord Erg veel Veel Weinig Geen Totaal 

Vervuiling 2 
10,5% 

5 
26,3% 

9 
47,4% 

3 
15,8% 

19 

Rondhangen 1 
6,3% 

5 
31,3% 

3 
18,8% 

7 
43,8% 

16 

Vernieling 0 
0,0% 

2 
14,3% 

3 
21,4% 

9 
64,3% 

14 

Hard rijden 4 
21,1% 

7 
36,8% 

6 
31,6% 

2 
10,5% 

19 

Straatraces 0 
0,0% 

0 
0,0% 

3 
21,4% 

11 
78,6% 

14 

Lawaai 1 
6,7% 

0 
0,0% 

5 
33,3% 

9 
60,0% 

15 

Parkeren van vrachtwagens 7 
35,0% 

8 
40,0% 

5 
25,0% 

0 
0,0% 

20 

Parkeren van auto's 1 
6,3% 

0 
0,0% 

5 
31,3% 

10 
62,5% 

16 

Lastig vallen van personeel 0 
0,0% 

0 
0,0% 

0 
0,0% 

15 
100,0% 

15 

Drugs 0 
0,0% 

0 
0,0% 

1 
6,7% 

14 
93,3% 

15 

 
11. Bent in u de afgelopen 12 maanden tot heden het slachtoffer geworden van één of meer van onderstaande feiten? 

Antwoord Ja Nee Totaal 

Inbraak 2 
5,0% 

38 
95,0% 

40 

Poging inbraak 2 
5,1% 

37 
94,9% 

39 

Overlast 5 
12,2% 

36 
87,8% 

41 

Graffiti 0 
0,0% 

39 
100,0% 

39 

Vernieling 4 
10,0% 

36 
90,0% 

40 

Brandstichting 0 
0,0% 

39 
100,0% 

39 

Bedreiging / Intimidatie 0 
0,0% 

39 
100,0% 

39 
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12. Heeft u hiervan ook aangifte en of melding gedaan? 

Antwoord Ja Nee Niet van toepassing Totaal 

Inbraak 2 
40,0% 

0 
0,0% 

3 
60,0% 

5 

Poging inbraak 1 
25,0% 

1 
25,0% 

2 
50,0% 

4 

Overlast 4 
57,1% 

0 
0,0% 

3 
42,9% 

7 

Graffiti 0 
0,0% 

0 
0,0% 

4 
100,0% 

4 

Vernieling 3 
60,0% 

1 
20,0% 

1 
20,0% 

5 

Brandstichting 0 
0,0% 

0 
0,0% 

4 
100,0% 

4 

Bedreiging / Intimidatie 0 
0,0% 

0 
0,0% 

4 
100,0% 

4 

 
13. Indien u geen aangifte / melding heeft gedaan, wat is hiervoor de reden? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 1     

De schade was te onbeduidend 1 100,0%   

 
14. Mede gelet op het bovenstaande, zou u dan, indien zich een incident voordoet, hier in de toekomst wel aangifte en of 
melding van gaan doen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 46     

Ja 43 93,5%   

Nee 3 6,5%   

 
15. Heeft u een BHV (bedrijfshulpverlening) plan voor uw bedrijf? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 46     

Ja 42 91,3%   

Nee 4 8,7%   

 
16. Is uw bedrijf in de afgelopen 12 maanden gecontroleerd op brandveiligheid? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 46     

Nog niet ingevuld: 0 

ja, zelf gedaan 7 15,2%   

ja, met behulp van een adviseur / assuradeur / brandweer 35 76,1%   

zo niet, wat is hiervoor de redenbekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 6 

Blusmiddelen worden getest en gekeurd, overig niet. Weinig kans op 
brand. 

1 

6 13,0%   
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Antwoord Aantal Percentage 

erg lage bedrijfs activiteit 1 

geen 1 

huurder in een pand 1 

Nee, wel jaarlijkse keuringen blusmiddelen en brandinstallatie, controle 
gemeente en acties 

1 

terugloop van bedrijfs activiteiten 1 
 

 
17. Hoe vaak deden zich de afgelopen 12 maanden tot heden in uw bedrijf brandgevaarlijke situaties voor? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 46     

1-2 keer 4 8,7%   

5 keer of vaker 1 2,2%   

nooit 41 89,1%   

 
18. Welke van de volgende maatregelen voor brandpreventie zijn er in uw bedrijf genomen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 46     

instructie van het personeel (regels en handelswijze) 35 76,1%   

training van het personeel (cursus gevolgd) 21 45,7%   

testen van de brandmeldinstallatie 31 67,4%   

vrij houden van nooduitgangen (vrije doorgang) 39 84,8%   

opleiden (extra) bedrijfshulpverleners 32 69,6%   

aanwezigheid sleutelkluisjes 10 21,7%   

geen maatregelen 2 4,3%   

anders, namelijkbekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 1 

brandblusser en blusdeken aanwezig op goed bereikbare plaats 1 
 

1 2,2%   

 
19. Bent u tevreden over het schoonhouden en of repareren van het wegdek en straatmeubilair, en het beheer van het 
openbaar groen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 46     

Ja 37 80,4%   

Nee 9 19,6%   
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20. Als u niet tevreden bent, waar ligt dit dan aan? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 9     

te weinig schoonmaakbeurten 1 11,1%   

onvoldoende kwaliteit van de schoonmaakbeurten 1 11,1%   

herstel van het wegdek duurt te lang 1 11,1%   

herstel van het straatmeubilair (b.v.: borden /... 1 11,1%   

herstel van kapotte dingen duurt te lang 1 11,1%   

het groen wordt onvoldoende onderhouden 8 88,9%   

anders, namelijkbekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 3 

dit is slechts sporadisch het geval 1 

er is nauwelijks groen 1 

rattehoverlast 1 
 

3 33,3%   

 
21. Zijn er knelpunten betreffende de verkeersveiligheid op uw bedrijventerrein? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 45     

Ja 17 37,8%   

Nee 26 57,8%   

Weet niet 2 4,4%   

 
22. Kunt u aangeven welke knelpunten dit zijn? Zie bijlage 8 
 
23. Bent u tevreden over de: 

Antwoord Ja Nee Totaal 

bewegwijzering naar het terrein 42 
93,3% 

3 
6,7% 

45 

bewegwijzering op het terrein 37 
84,1% 

7 
15,9% 

44 

bereikbaarheid eigen bedrijf 43 
97,7% 

1 
2,3% 

44 

parkeermogelijkheden nabij uw bedrijf 31 
70,5% 

13 
29,5% 

44 

ontsluiting van het bedrijventerrein 23 
52,3% 

21 
47,7% 

44 

bereikbaarheid openbaar vervoer 40 
90,9% 

4 
9,1% 

44 

gladheidbestrijding 38 
86,4% 

6 
13,6% 

44 
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24. Is er voldoende openbare verlichting op het bedrijventerrein? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 46     

Ja 38 82,6%   

Nee 4 8,7%   

Weet niet 4 8,7%   

 
25. Is er voldoende openbare parkeergelegenheid op het bedrijventerrein? 

Antwoord Ja Nee Weet niet Totaal 

voor vrachtauto's 4 
8,7% 

26 
56,5% 

16 
34,8% 

46 

voor personenauto's 13 
28,3% 

21 
45,7% 

12 
26,1% 

46 

 
26. Bent u tevreden over de communicatie met onderstaande partijen op het gebied van "schoon, heel en veilig"? 

Antwoord Ja Nee Geen ervaring Totaal 

Gemeente 16 
34,8% 

3 
6,5% 

27 
58,7% 

46 

Politie 20 
43,5% 

1 
2,2% 

25 
54,3% 

46 

Brandweer 15 
32,6% 

0 
0,0% 

31 
67,4% 

46 

Ondernemersvereniging 24 
53,3% 

1 
2,2% 

20 
44,4% 

45 

Stichting Vitaal Bedrijvig Veghel 34 
73,9% 

0 
0,0% 

12 
26,1% 

46 

Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen 9 
19,6% 

1 
2,2% 

36 
78,3% 

46 

 
27. Heeft u wel eens deze vormen van criminaliteit waar genomen bij u op het bedrijventerrein? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 46     

Ja 4 8,7%   

Nee 39 84,8%   

Weet niet 3 6,5%   

 
28. Vindt u dat deze vorm van criminaliteit aandacht moet krijgen binnen het keurmerk? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 46     

Ja 43 93,5%   

Nee 3 6,5%   
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29. Als deze vorm van criminaliteit in uw bedrijf is voorgekomen, kunt u dan aangeven wat er uitgevoerd is? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 46     

ongeoorloofd toegang verkregen tot ons computersysteem; 3 6,5%   

ongeoorloofd computerdata verwijderd en of aangepast 1 2,2%   

ongeoorloofd computersystemen uitgeschakeld of... 4 8,7%   

anders, namelijkbekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 10 

geen 2 

geen problemen mee gehad tot nu toe 1 

geen van bovenstaande zaken zijn voorgekomen 1 

ghostmails/facturen 1 

n.v..t 1 

niet bekend 2 

niet van toepassing 1 

NVT 1 
 

10 21,7%   

 
 
30. Wilt u verder geïnformeerd worden hoe u eventueel cybercriminaliteit zo veel als mogelijk kunt voorkomen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 46     

Ja 29 63,0%   

Nee 17 37,0%   

 
31. Heeft u een RI&E opgesteld die niet ouder is dan drie jaar? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 46     

Ja 32 69,6%   

Nee 10 21,7%   

Mee bezig 4 8,7%   

 
32. Welke opmerkingen, suggesties, onderwerpen of reacties zou u in het kader van openbare orde en veiligheid graag met 
ons willen delen en of behandeld willen hebben tijdens een bijeenkomst? Zie bijlage 9  
© Socratos ma 13 mrt 2017 13:27:54 CET 
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14 Resultaat Doornhoek  
1. Op welk bedrijventerrein bevindt uw bedrijf zich? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 25     

Doornhoek 24 96,0%   

3. Bent u lid van een ondernemingsvereniging? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 25     

ja 17 68,0%   

nee 8 32,0%   

 
4. Hoe vaak deden zich de afgelopen 12 maanden tot heden in uw bedrijfspand of op uw eigen terrein situaties voor, waarin u 
of uw personeel zich onveilig heeft gevoeld? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 25     

1 - 5 keer 5 20,0%   

nooit 20 80,0%   

 
5. In welke situatie deed zich dit voor? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 5     

als een personeelslid alleen aanwezig was 1 20,0%   

als er personen aanwezig waren waar dreiging van uitging 3 60,0%   

bij het afsluiten / openen van het pand 1 20,0%   

buiten werktijden 1 20,0%   

bij alarmopvolging buiten werktijd 1 20,0%   

 
6. Waar deed zich dit voor? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 5     

bij de uitgang / entree voor het personeel 1 20,0%   

aan de achterzijde van uw bedrijf 1 20,0%   

bij de parkeerplaatsen van uw bedrijf 3 60,0%   

 
7. Hoe vaak deden zich de afgelopen 12 maanden tot heden op het bedrijventerrein situaties voor, waarin u of uw personeel 
zich onveilig voelde? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 25     

1 - 5 keer 4 16,0%   

11 keer of vaker 2 8,0%   

nooit 19 76,0%   
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8. Waar deed zich dit voor? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 6     

bij de parkeerplaatsen 3 50,0%   

bij de haltes van het openbaar vervoer 2 33,3%   

op de wegen van het bedrijventerrein 3 50,0%   

anders namelijk:bekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 3 

in het pand /indringer 1 

inrit milieustraat 1 

Voetgangers/fietsersoversteekplaats Corridor = levensgevaarlijk tijdens 
spits. Wens = stoplicht 

1 

 

3 50,0%   

 
9. Heeft u als ondernemer de afgelopen 12 maanden tot heden overlast (zoals: vervuiling, rondhangen, vernieling, hard rijden, 
straatraces, lawaai, parkeren, lastig vallen van personeel, drugs) ondervonden? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 25     

Ja 11 44,0%   

Nee 14 56,0%   

 
10. Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden overlast hebt ondervonden? 

Antwoord Erg veel Veel Weinig Geen Totaal 

Vervuiling 0 
0,0% 

3 
37,5% 

3 
37,5% 

2 
25,0% 

8 

Rondhangen 0 
0,0% 

0 
0,0% 

3 
42,9% 

4 
57,1% 

7 

Vernieling 0 
0,0% 

0 
0,0% 

1 
16,7% 

5 
83,3% 

6 

Hard rijden 1 
14,3% 

1 
14,3% 

5 
71,4% 

0 
0,0% 

7 

Straatraces 0 
0,0% 

0 
0,0% 

3 
50,0% 

3 
50,0% 

6 

Lawaai 1 
14,3% 

0 
0,0% 

2 
28,6% 

4 
57,1% 

7 

Parkeren van vrachtwagens 1 
12,5% 

6 
75,0% 

1 
12,5% 

0 
0,0% 

8 

Parkeren van auto's 0 
0,0% 

2 
33,3% 

2 
33,3% 

2 
33,3% 

6 

Lastig vallen van personeel 0 
0,0% 

0 
0,0% 

1 
16,7% 

5 
83,3% 

6 

Drugs 0 
0,0% 

0 
0,0% 

1 
16,7% 

5 
83,3% 

6 
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11. Bent in u de afgelopen 12 maanden tot heden het slachtoffer geworden van één of meer van onderstaande feiten? 

Antwoord Ja Nee Totaal 

Inbraak 1 
4,2% 

23 
95,8% 

24 

Poging inbraak 1 
4,2% 

23 
95,8% 

24 

Overlast 0 
0,0% 

24 
100,0% 

24 

Graffiti 0 
0,0% 

24 
100,0% 

24 

Vernieling 1 
4,2% 

23 
95,8% 

24 

Brandstichting 0 
0,0% 

24 
100,0% 

24 

Bedreiging / Intimidatie 0 
0,0% 

24 
100,0% 

24 

 
12. Heeft u hiervan ook aangifte en of melding gedaan? 

Antwoord Ja Nee Niet van toepassing Totaal 

Inbraak 1 
100,0% 

0 
0,0% 

0 
0,0% 

1 

Poging inbraak 0 
0,0% 

0 
0,0% 

1 
100,0% 

1 

Overlast 0 
0,0% 

0 
0,0% 

1 
100,0% 

1 

Graffiti 0 
0,0% 

0 
0,0% 

1 
100,0% 

1 

Vernieling 0 
0,0% 

0 
0,0% 

1 
100,0% 

1 

Brandstichting 0 
0,0% 

0 
0,0% 

1 
100,0% 

1 

Bedreiging / Intimidatie 0 
0,0% 

0 
0,0% 

1 
100,0% 

1 

 
13. Indien u geen aangifte / melding heeft gedaan, wat is hiervoor de reden? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 0     

De schade was te onbeduidend 0 0,0%   

Het kost teveel tijd 0 0,0%   

Het helpt toch niet 0 0,0%   

Formulier is te ingewikkeld 0 0,0%   

Angst voor represailles 0 0,0%   

Niet van toepassing 0 0,0%   
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14. Mede gelet op het bovenstaande, zou u dan, indien zich een incident voordoet, hier in de toekomst wel aangifte en of 
melding van gaan doen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 25     

Ja 21 84,0%   

Nee 4 16,0%   

 
15. Heeft u een BHV (bedrijfshulpverlening) plan voor uw bedrijf? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 25     

Ja 20 80,0%   

Nee 3 12,0%   

Nee, is voor mij niet nodig, ik ben zzp-er 2 8,0%   

 
16. Is uw bedrijf in de afgelopen 12 maanden gecontroleerd op brandveiligheid? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 25     

ja, zelf gedaan 9 36,0%   

ja, met behulp van de website checklist brand... 1 4,0%   

ja, met behulp van een adviseur / assuradeur / brandweer 15 60,0%   

zo niet, wat is hiervoor de redenbekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 2 

helemaal ontschoten 1 

ja met assurantie adviseur 1 
 

2 8,0%   

 
17. Hoe vaak deden zich de afgelopen 12 maanden tot heden in uw bedrijf brandgevaarlijke situaties voor? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 25     

1-2 keer 3 12,0%   

nooit 22 88,0%   

 
18. Welke van de volgende maatregelen voor brandpreventie zijn er in uw bedrijf genomen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 25     

instructie van het personeel (regels en handelswijze) 15 60,0%   

training van het personeel (cursus gevolgd) 8 32,0%   

testen van de brandmeldinstallatie 19 76,0%   

vrij houden van nooduitgangen (vrije doorgang) 24 96,0%   

opleiden (extra) bedrijfshulpverleners 16 64,0%   

aanwezigheid sleutelkluisjes 7 28,0%   
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Antwoord Aantal Percentage 

geen maatregelen 1 4,0%   

anders, namelijkbekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 1 

brandblusser en blusdeken aanwezig op goed bereikbare plaats 1 
 

1 4,0%   

 
19. Bent u tevreden over het schoonhouden en of repareren van het wegdek en straatmeubilair, en het beheer van het 
openbaar groen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 25     

Ja 24 96,0%   

Nee 1 4,0%   

 
20. Als u niet tevreden bent, waar ligt dit dan aan? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 1     

Nog niet ingevuld: 24 

te weinig schoonmaakbeurten 1 100,0%   

0 0,0%   

anders, namelijkbekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 1 

best veel kort zwerfvuil dat dan weer over ons erf waait 1 
 

1 100,0%   

 
21. Zijn er knelpunten betreffende de verkeersveiligheid op uw bedrijventerrein? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 25     

Ja 10 40,0%   

Nee 14 56,0%   

Weet niet 1 4,0%   

 
22. Kunt u aangeven welke knelpunten dit zijn? Zie bijlage 8  
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23. Bent u tevreden over de: 

Antwoord Ja Nee Totaal 

bewegwijzering naar het terrein 22 
91,7% 

2 
8,3% 

24 

bewegwijzering op het terrein 22 
95,7% 

1 
4,3% 

23 

bereikbaarheid eigen bedrijf 23 
95,8% 

1 
4,2% 

24 

parkeermogelijkheden nabij uw bedrijf 11 
45,8% 

13 
54,2% 

24 

ontsluiting van het bedrijventerrein 16 
72,7% 

6 
27,3% 

22 

bereikbaarheid openbaar vervoer 20 
83,3% 

4 
16,7% 

24 

gladheidbestrijding 23 
95,8% 

1 
4,2% 

24 

 
24. Is er voldoende openbare verlichting op het bedrijventerrein? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 25     

Ja 22 88,0%   

Nee 1 4,0%   

Weet niet 2 8,0%   

 
25. Is er voldoende openbare parkeergelegenheid op het bedrijventerrein? 

Antwoord Ja Nee Weet niet Totaal 

voor vrachtauto's 2 
8,0% 

21 
84,0% 

2 
8,0% 

25 

voor personenauto's 6 
24,0% 

16 
64,0% 

3 
12,0% 

25 

 
26. Bent u tevreden over de communicatie met onderstaande partijen op het gebied van "schoon, heel en veilig"? 

Antwoord Ja Nee Geen ervaring Totaal 

Gemeente 8 
32,0% 

1 
4,0% 

16 
64,0% 

25 

Politie 6 
24,0% 

1 
4,0% 

18 
72,0% 

25 

Brandweer 7 
28,0% 

0 
0,0% 

18 
72,0% 

25 

Ondernemersvereniging 14 
56,0% 

1 
4,0% 

10 
40,0% 

25 

Stichting Vitaal Bedrijvig Veghel 18 
72,0% 

1 
4,0% 

6 
24,0% 

25 

Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen 6 
24,0% 

1 
4,0% 

18 
72,0% 

25 

 
  



Bijlagen KVO Continu Samenwerken Bedrijventerreinen De Amert, Dorshout, De Dubbelen, Doornhoek en Molenakker 

in de gemeente Meierijstad  

61 

27. Heeft u wel eens deze vormen van criminaliteit waar genomen bij u op het bedrijventerrein? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 25     

Ja 0 0,0%   

Nee 23 92,0%   

Weet niet 2 8,0%   

 
28. Vindt u dat deze vorm van criminaliteit aandacht moet krijgen binnen het keurmerk? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 25     

Ja 19 76,0%   

Nee 6 24,0%   

 
29. Als deze vorm van criminaliteit in uw bedrijf is voorgekomen, kunt u dan aangeven wat er uitgevoerd is? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 25     

ongeoorloofd toegang verkregen tot ons computersysteem; 5 20,0%   

ongeoorloofd computerdata verwijderd en of aangepast 2 8,0%   

ongeoorloofd computersystemen uitgeschakeld of... 1 4,0%   

anders, namelijkbekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 5 

geen 1 

niet 1 

niet van toepassing 1 

phissingmail 1 

Ransomware 1 
 

5 20,0%   

 
30. Wilt u verder geïnformeerd worden hoe u eventueel cybercriminaliteit zo veel als mogelijk kunt voorkomen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 25     

Ja 16 64,0%   

Nee 9 36,0%   

 
31. Heeft u een RI&E opgesteld die niet ouder is dan drie jaar? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 25     

Ja 15 60,0%   

Nee 6 24,0%   

Mee bezig 4 16,0%   
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32. Welke opmerkingen, suggesties, onderwerpen of reacties zou u in het kader van openbare orde en veiligheid graag met 
ons willen delen en of behandeld willen hebben tijdens een bijeenkomst? Zie bijlage 9  
© Socratos ma 13 mrt 2017 13:41:06 CET 
 

15. Resultaat Molenakker 
1. Op welk bedrijventerrein bevindt uw bedrijf zich? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 27     

Molenakker 26 96,3%   

 
3. Bent u lid van een ondernemingsvereniging? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 27     

ja 23 85,2%   

nee 4 14,8%   

 
4. Hoe vaak deden zich de afgelopen 12 maanden tot heden in uw bedrijfspand of op uw eigen terrein situaties voor, waarin u 
of uw personeel zich onveilig heeft gevoeld? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 27     

1 - 5 keer 2 7,4%   

nooit 25 92,6%   

 
5. In welke situatie deed zich dit voor? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 2     

als er personen aanwezig waren waar dreiging van uitging 1 50,0%   

buiten werktijden 2 100,0%   

 
6. Waar deed zich dit voor? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 2     

bij de parkeerplaatsen van uw bedrijf 2 100,0%   

 
7. Hoe vaak deden zich de afgelopen 12 maanden tot heden op het bedrijventerrein situaties voor, waarin u of uw personeel 
zich onveilig voelde? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 27     

1 - 5 keer 2 7,4%   

6 - 10 keer 1 3,7%   

nooit 24 88,9%   
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8. Waar deed zich dit voor? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 3     

bij de parkeerplaatsen 1 33,3%   

op slecht verlichte plekken van het bedrijventerrein 1 33,3%   

op de wegen van het bedrijventerrein 2 66,7%   

anders namelijk:bekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 1 

Op wegen van en naar het bedrijven terrein (richting Keldonk) zonder 
stoep 

1 

 

1 33,3%   

 
9. Heeft u als ondernemer de afgelopen 12 maanden tot heden overlast (zoals: vervuiling, rondhangen, vernieling, hard rijden, 
straatraces, lawaai, parkeren, lastig vallen van personeel, drugs) ondervonden? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 27     

Ja 9 33,3%   

Nee 18 66,7%   

 
10. Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden overlast hebt ondervonden? 

Antwoord Erg veel Veel Weinig Geen Totaal 

Vervuiling 0 
0,0% 

1 
12,5% 

6 
75,0% 

1 
12,5% 

8 

Rondhangen 0 
0,0% 

1 
12,5% 

4 
50,0% 

3 
37,5% 

8 

Vernieling 0 
0,0% 

1 
12,5% 

3 
37,5% 

4 
50,0% 

8 

Hard rijden 2 
22,2% 

2 
22,2% 

2 
22,2% 

3 
33,3% 

9 

Straatraces 0 
0,0% 

0 
0,0% 

0 
0,0% 

8 
100,0% 

8 

Lawaai 1 
11,1% 

0 
0,0% 

2 
22,2% 

6 
66,7% 

9 

Parkeren van vrachtwagens 0 
0,0% 

0 
0,0% 

3 
37,5% 

5 
62,5% 

8 

Parkeren van auto's 0 
0,0% 

0 
0,0% 

3 
37,5% 

5 
62,5% 

8 

Lastig vallen van personeel 0 
0,0% 

0 
0,0% 

0 
0,0% 

8 
100,0% 

8 

Drugs 0 
0,0% 

0 
0,0% 

1 
12,5% 

7 
87,5% 

8 
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11. Bent in u de afgelopen 12 maanden tot heden het slachtoffer geworden van één of meer van onderstaande feiten? 

Antwoord Ja Nee Totaal 

Inbraak 1 
3,8% 

25 
96,2% 

26 

Poging inbraak 1 
3,8% 

25 
96,2% 

26 

Overlast 1 
3,7% 

26 
96,3% 

27 

Graffiti 0 
0,0% 

26 
100,0% 

26 

Vernieling 1 
3,8% 

25 
96,2% 

26 

Brandstichting 0 
0,0% 

26 
100,0% 

26 

Bedreiging / Intimidatie 0 
0,0% 

26 
100,0% 

26 

 
12. Heeft u hiervan ook aangifte en of melding gedaan? 

Antwoord Ja Nee Niet van toepassing Totaal 

Inbraak 1 
33,3% 

0 
0,0% 

2 
66,7% 

3 

Poging inbraak 0 
0,0% 

1 
33,3% 

2 
66,7% 

3 

Overlast 1 
33,3% 

0 
0,0% 

2 
66,7% 

3 

Graffiti 0 
0,0% 

0 
0,0% 

3 
100,0% 

3 

Vernieling 0 
0,0% 

1 
33,3% 

2 
66,7% 

3 

Brandstichting 0 
0,0% 

0 
0,0% 

3 
100,0% 

3 

Bedreiging / Intimidatie 0 
0,0% 

0 
0,0% 

3 
100,0% 

3 

13. Indien u geen aangifte / melding heeft gedaan, wat is hiervoor de reden? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 2     

De schade was te onbeduidend 1 50,0%   

Het kost teveel tijd 2 100,0%   

Het helpt toch niet 1 50,0%   

 
14. Mede gelet op het bovenstaande, zou u dan, indien zich een incident voordoet, hier in de toekomst wel aangifte en of 
melding van gaan doen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 27     

Ja 25 92,6%   

Nee 2 7,4%   
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15. Heeft u een BHV (bedrijfshulpverlening) plan voor uw bedrijf? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 27     

Ja 18 66,7%   

Nee 7 25,9%   

Nee, is voor mij niet nodig, ik ben zzp-er 2 7,4%   

 
16. Is uw bedrijf in de afgelopen 12 maanden gecontroleerd op brandveiligheid? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 27     

ja, zelf gedaan 4 14,8%   

ja, met behulp van de website checklist brand... 1 3,7%   

ja, met behulp van een adviseur / assuradeur / brandweer 21 77,8%   

zo niet, wat is hiervoor de redenbekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 3 

Gemeente komt dit eens in de zoveel tijd controleren 1 

ruimte is zeer beperkt 1 

Wij hebben geen extreem brandbare stoffen of materialen in ons pand. 1 
 

3 11,1%   

 
17. Hoe vaak deden zich de afgelopen 12 maanden tot heden in uw bedrijf brandgevaarlijke situaties voor? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 27     

1-2 keer 3 11,1%   

nooit 24 88,9%   

 
18. Welke van de volgende maatregelen voor brandpreventie zijn er in uw bedrijf genomen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 27     

instructie van het personeel (regels en handelswijze) 18 66,7%   

training van het personeel (cursus gevolgd) 9 33,3%   

testen van de brandmeldinstallatie 14 51,9%   

vrij houden van nooduitgangen (vrije doorgang) 22 81,5%   

opleiden (extra) bedrijfshulpverleners 9 33,3%   

aanwezigheid sleutelkluisjes 3 11,1%   

geen maatregelen 1 3,7%   

anders, namelijkbekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 4 

4 14,8%   
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Antwoord Aantal Percentage 

brandblusser en blusdeken aanwezig op goed bereikbare plaats 1 

brandhaspels onderhoud en controle 1 

heb brandweerman als personeelslid 1 

Rondgang van de verzekeraar 1 
 

 
19. Bent u tevreden over het schoonhouden en of repareren van het wegdek en straatmeubilair, en het beheer van het 
openbaar groen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 27     

Ja 21 77,8%   

Nee 6 22,2%   

 
20. Als u niet tevreden bent, waar ligt dit dan aan? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 6     

te weinig schoonmaakbeurten 3 50,0%   

onvoldoende kwaliteit van de schoonmaakbeurten 1 16,7%   

herstel van het wegdek duurt te lang 3 50,0%   

herstel van kapotte dingen duurt te lang 1 16,7%   

het groen wordt onvoldoende onderhouden 3 50,0%   

anders, namelijkbekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 1 

het groen wordt dramatisch slecht bijgehouden , behalve de bomen , 
wordt er niets gesnoeid 

1 

 

1 16,7%   

 
21. Zijn er knelpunten betreffende de verkeersveiligheid op uw bedrijventerrein? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 27     

Ja 2 7,4%   

Nee 20 74,1%   

Weet niet 5 18,5%   

22. Kunt u aangeven welke knelpunten dit zijn? Zie bijlage 8  
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23. Bent u tevreden over de: 

Antwoord Ja Nee Totaal 

bewegwijzering naar het terrein 24 
100,0% 

0 
0,0% 

24 

bewegwijzering op het terrein 24 
100,0% 

0 
0,0% 

24 

bereikbaarheid eigen bedrijf 24 
96,0% 

1 
4,0% 

25 

parkeermogelijkheden nabij uw bedrijf 14 
53,8% 

12 
46,2% 

26 

ontsluiting van het bedrijventerrein 23 
92,0% 

2 
8,0% 

25 

bereikbaarheid openbaar vervoer 7 
28,0% 

18 
72,0% 

25 

gladheidbestrijding 21 
80,8% 

5 
19,2% 

26 

 
24. Is er voldoende openbare verlichting op het bedrijventerrein? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 27     

Ja 24 88,9%   

Nee 1 3,7%   

Weet niet 2 7,4%   

 
25. Is er voldoende openbare parkeergelegenheid op het bedrijventerrein? 

Antwoord Ja Nee Weet niet Totaal 

voor vrachtauto's 3 
11,5% 

16 
61,5% 

7 
26,9% 

26 

voor personenauto's 7 
26,9% 

18 
69,2% 

1 
3,8% 

26 

 
26. Bent u tevreden over de communicatie met onderstaande partijen op het gebied van "schoon, heel en veilig"? 

Antwoord Ja Nee Geen ervaring Totaal 

Gemeente 8 
33,3% 

2 
8,3% 

14 
58,3% 

24 

Politie 9 
37,5% 

0 
0,0% 

15 
62,5% 

24 

Brandweer 7 
29,2% 

1 
4,2% 

16 
66,7% 

24 

Ondernemersvereniging 15 
60,0% 

0 
0,0% 

10 
40,0% 

25 

Stichting Vitaal Bedrijvig Veghel 16 
61,5% 

0 
0,0% 

10 
38,5% 

26 

Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen 8 
33,3% 

0 
0,0% 

16 
66,7% 

24 
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27. Heeft u wel eens deze vormen van criminaliteit waar genomen bij u op het bedrijventerrein? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 27     

Ja 1 3,7%   

Nee 22 81,5%   

Weet niet 4 14,8%   

 
28. Vindt u dat deze vorm van criminaliteit aandacht moet krijgen binnen het keurmerk? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 27     

Ja 25 92,6%   

Nee 2 7,4%   

 
29. Als deze vorm van criminaliteit in uw bedrijf is voorgekomen, kunt u dan aangeven wat er uitgevoerd is? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 27     

ongeoorloofd toegang verkregen tot ons computersysteem; 3 11,1%   

kopiëren van vertrouwelijke gegevens; 1 3,7%   

ongeoorloofd computerdata verwijderd en of aangepast 2 7,4%   

ongeoorloofd computersystemen uitgeschakeld of... 4 14,8%   

anders, namelijkbekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 7 

gelukkig geen ervaring mee 1 

mails die na openen verderf zaaien in ons systeem 1 

n.v.t. 1 

nepfacturen/proberen toegang te krijgen via nepmail/link 1 

niets gehad of niet gemerkt 1 

nog niet meegemaakt 1 

ongeoorloofd toegang tot pc, virus plaatsen en losgeld vragen 1 
 

7 25,9%   

 
30. Wilt u verder geïnformeerd worden hoe u eventueel cybercriminaliteit zo veel als mogelijk kunt voorkomen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 27     

Ja 14 51,9%   

Nee 13 48,1%   
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31. Heeft u een RI&E opgesteld die niet ouder is dan drie jaar? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 25     

Ja 14 56,0%   

Nee 8 32,0%   

Mee bezig 3 12,0%   

 
32. Welke opmerkingen, suggesties, onderwerpen of reacties zou u in het kader van openbare orde en veiligheid graag met 
ons willen delen en of behandeld willen hebben tijdens een bijeenkomst? Zie bijlage 9  
© Socratos ma 13 mrt 2017 13:42:44 CET 
 
 

16. Productblad MKB – Nederland en KVO – B  

 


