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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 
Voor u ligt de KVO-B rapportage van het bedrijventerrein De Amert, Dorshout, De Dubbelen en 
Doornhoek in Veghel. Deze rapportage is het resultaat van de nauwe samenwerking tussen 
ondernemers en de volgende partners:  
 

 Stichting Vitaal Bedrijvig Veghel; 
 Veghel (Gemeente Meierijstad); 
 Kerngroep “De Amert”; 
 Ondernemers bedrijventerrein De Dubbelen; 
 Ondernemers bedrijventerrein Doornhoek; 
 Ondernemers bedrijventerrein Molenakker; 
 Politie; 
 Brandweer; 
 MKB Nederland als procesbegeleiding. 

 
Sinds 2009 zijn er vanuit de stichting en de gemeente diverse initiatieven genomen op het gebied van 
veiligheid. SVBV is in 2002 opgericht door de drie ondernemingsverenigingen Contactgroep Veghelse 
Ondernemingen (CVO), Erpse Bedrijven Kring (EBK) en de Vereniging voor Midden- en Kleinbedrijf 
(VMK). De kern van de meerwaarde is dat SVBV door efficiënt samen te werken kosten tracht te 
besparen dan wel groeikansen biedt om het bedrijfsresultaat positief te beïnvloeden. Eén van de 
activiteiten is het ontzorgen van het bedrijfsleven voor onder andere veiligheid, onderhoud en beheer.  
 
Daarnaast is SVBV de collectieve spreekbuis van ondernemers richting de lokale en regionale 
overheid.  
 
Binnen SVBV is het afgelopen jaar de behoefte ontstaan om een analyse te maken van de 
problematiek op het gebied van veiligheid op de bedrijventerreinen in de gemeente Meierijstad. Mede 
op basis van deze analyse wil SVBV streven naar een gezamenlijk en breed gedragen aanpak van 
oplossingen gericht op veilige en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Dit is dan ook de reden 
geweest om destijds contact te zoeken met de hierboven genoemde partners, en de op de 
bedrijventerreinen gevestigde ondernemers. Daarnaast heeft ook in 2014 bedrijventerrein Molenakker 
het Keurmerk Basis Samenwerken behaald. Vanuit effectiviteit en efficiency, doch ook om voordelen 
te behalen uit een nauwere samenwerking op het gebied van veiligheid is besloten om ook dit 
bedrijventerrein en haar vertegenwoordigers toe te voegen aan de werkgroep KVO – Meierijstad 
breed.  
 
Doel is thans om met het Keurmerk Veilig Ondernemen Continu Samenwerken te verlengen en te 
borgen. Het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen heeft zich landelijk bewezen als een 
instrument dat effectief kan zijn om publieke en private partijen samen te laten werken aan veiligheid.  
MKB Nederland heeft het proces begeleid.  
 
In de periode vanaf januari 2017 tot en met april 2017 is er door MKB Nederland in samenwerking met 
de KVO-werkgroep wederom een onderzoek uitgevoerd naar de criminaliteitsbeleving op de 
bedrijventerreinen. De resultaten van dit onderzoek welke bekend waren in maart 2017 geven aan dat 
er op de bedrijventerreinen nog beperkt sprake is van een aantal veiligheidsproblemen. De KVO-
werkgroep heeft dit onderkend. In de loop van dit planproces zijn er geen andere partijen/partners 
betrokken geweest bij het structurele overleg van de werkgroep.  
 

1.2. Opzet plan van aanpak 
Het KVO-B is een proces dat door de werkgroep is aangegaan voor een bepaalde tijd. Een proces 
dient te worden geborgd om de continuïteit te garanderen. Een proces is een dynamische activiteit 
waarvan het resultaat wordt bepaald door een juiste communicatie tussen de werkgroep. Regelmatige 
evaluatie van het proces is een voorwaarde om de effectiviteit van de genomen besluiten en 
maatregelen te meten. Het samenwerkingsverband is geformaliseerd door een ondertekend 
convenant.  
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In hoofdstuk 1 is de aanleiding van het project beschreven en zijn de betrokken partijen genoemd. 
Hoofdstuk 2 bevat de evaluatie van de maatregelen uit de plannen van aanpak voor De Amert, 
Dorshout, De Dubbelen en Doornhoek en Molenakker.  
 
In hoofdstuk 3 wordt de veiligheidssituatie in kaart gebracht na een behaalde responseis op basis van 
de enquête onder de ondernemers in 2017, schouw van de bedrijventerreinen, als ook gegevens van 
de gemeente, politie, brandweer. Deze gegevens zijn geanalyseerd en waar mogelijk in samenhang 
gebracht.  
 
Problemen of knelpunten volgen uit deze analyse. Problemen dienen te worden opgelost door middel 
van het formuleren van eenduidige doelstellingen en maatregelen. ‘wat willen wij en kunnen wij’. 
Veelal zijn er te veel problemen die om een oplossing vragen. De praktijk leert namelijk dat gezien de 
beperktheid aan menskracht en andere (ook financiële) middelen niet alles tegelijkertijd is aan te 
pakken. Keuzes dienen daarom te worden gemaakt. ‘Prioriteiten stellen in doelstellingen en 
maatregelen’. De gemaakte keuzes dienen als basis voor het werkplan voor de komende tijd.  
 
In hoofdstuk 4 worden de doelstellingen weergegeven. De periode tussen certificering en 

hercertificering bedraagt 3 jaar. De geformuleerde doelstellingen in hoofdstuk 4 worden geacht binnen 

deze periode te worden bereikt, tenzij in de doelstelling zelf (en/of in de maatregelenmatrix) een 

andere termijn wordt aangegeven.  

De maatregelen volgen in hoofdstuk 5. Maatregelen vereisen van alle betrokken partijen 
betrokkenheid. Daarnaast moeten de maatregelen voldoen aan de eisen, zoals gesteld door de 
Certificerende Instanties en dus SMART zijn geformuleerd (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, 
Realistisch, Tijdsgebonden). 

 

2. Evaluatie maatregelenmatrix 
 
In de bijlagen 6.5.1. en 6.5.2. wordt uitvoerig de stand van zaken tot en met 2016 aangegeven rondom 
de maatregelenmatrixen uit de plannen van aanpak van de genoemde bedrijventerreinen. Wat is het 
resultaat en welke activiteiten zijn hiervoor uitgevoerd. Middels verslagen / nieuwsbrieven / 
nieuwsflitsen / mailberichten en actiepuntenlijst vindt er door de werkgroep verslaglegging plaats.  
 
De website van Stichting Vitaal Bedrijvig Veghel (http://www.vitaalveghel.nl/veiligheid/) wordt 
eveneens als communicatie-instrument gezien.  
 

3. Veiligheidsanalyse 

 
Om de veiligheidssituatie van de bedrijventerreinen voor de hercertificering te onderzoeken is gebruik 
gemaakt van verschillende informatiebronnen:  
 
 Enquête resultaten 2016; 
 Incidentencijfers en meldingenoverzichten van Gemeente, Politie en Brandweer. 
 Evaluatieverslagen van Gemeente, Politie, Brandweer en Ondernemers van de bedrijventerreinen. 
 
De ondernemers zijn gevraagd hun mening over de veiligheidssituatie kenbaar te maken door het 
invullen van een enquête. De certificeringseis betreffende de respons op de enquête is voor de 
bedrijventerreinen waar in totaal ongeveer 362 ondernemingen zijn gevestigd 20%.  

De belangrijkste resultaten uit de enquête volgen in paragraaf 3.2.  

In dit hoofdstuk worden de relevante constateringen bij elke informatiebron weergegeven. 
 

  

http://www.vitaalveghel.nl/veiligheid/
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3.1 Responseis 
Voor de uitgezette enquête onder betrokken ondernemers geldt een minimale respons per 
bedrijventerrein conform onderstaande tabel: 
 

Bedrijventerrein Aantal ondernemingen * In absolute aantallen Percentage Certificeringseis 

De Amert-Dorshout 134 38 28% 20% 

De Dubbelen 132 46 35% 20% 

Doornhoek 46 25 54% 40% 

Molenakker 50 28 56% 40% 

Totaal 362 137 38% 20% 
*Opgave Stichting Vitaal Bedrijvig Veghel  
 

Ten aanzien van de certificeringseis, voldoet de respons individueel als ook gezamenlijk voor de 
bedrijventerreinen aan de vereiste grens zoals gesteld in het CCV-Certificatieschema Keurmerk Veilig 
Ondernemen (KVO) Versie: 3.1 Publicatiedatum: 1 december 2014 Ingangsdatum: 1 januari 2015.  

 
 

3.2.Resultaten enquête 2016 
In onderstaande tabel zijn de resultaten van de enquête 2016 summier opgenomen. Voor een 
verdieping van de resultaten van deze KVO-enquête verwijzen wij naar bijlagen 6 tot en met 15. 
 

 
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 

Bedreiging / intimidatie 13 0 -13 - - - 0 

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 

 

  



KVO Continu Samenwerken Bedrijventerreinen:  De Amert, Dorshout, De Dubbelen, Doornhoek, 
Molenakker.  

 

6 
 

 
De Amert, De Dubbelen 

en Doorhoek 
Molenakker Alle 

terreinen 

 2014 2016 

Verschil 
2016 
t.o.v. 
2014 

2015 2016 

Verschil 
2016 
t.o.v. 
2015 

2016 

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 

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. 

 

 

3.3. Schouwverslag 
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.   

3.4. Incidentencijfers 
Gemeente, politie en brandweer registreren zaken die in het kader van deze verslaglegging van 

belang kunnen zijn. De voornaamste cijfers zijn hieronder vermeld.  

 

3.4.1. Incidentencijfers Gemeente 

Incidentenregistratie gemeente 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aantal meldingen illegale stort 8 15 4 * * * 5 

Aantal meldingen beschadiging lichtmasten 0 0 0 * * * 7 

Aantal meldingen beschadiging 
straatmeubilair / schadebedrag 

8 6 4 * * * 3 

 
Na de fusie (Schijndel, Sint Oedenrode en Veghel) was het niet meer mogelijk om cijfers uit het 
Melddesksysteem te halen. De MeldDesk applicatie is niet mee overgegaan naar de gemeente 
Meierijstad. Er is gekozen voor een nieuw zaaksysteem waar een vergelijkbare module zal worden 
ingebouwd.. Hier is met het oog op KVO-B ook aandacht voor gevraagd.  
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3.4.2. Incidentencijfers Politie 

 De Amert - Dorshout  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  

Diefstal af/uit bedrijf  13 21 21 6 10 2 1 1 

Diefstal overige goederen/  
dfst. a/u andere gebouwen  

- - - 0 0 0 0 0 

Diefstal af/uit auto  2 3 4 2 1 1 2 3 

Diefstal auto  - - - 0 0 0 0 1 

Diefstal brom-,snor-, fietsen  4 1 1 1 1 6 1 0 

Diefstal motorvoertuigen /vrachtauto / 
bestelauto  

- 1 2 1 2 2 0 1 

Fraude/oplichting  1 1 - 0 0 3 2 1 

Vandalisme/baldadigheid  - - - 0 0 1 2 0 

Vernieling auto  - - - 0 0 0 1 0 

Overige vernieling/beschadiging  3 4 9 0 1 0 1 2 

Drugsoverlast/alcoholoverlast  - 1 - 0 0 0 0 1 

Overlast jeugd  - - - 0 0 0 1 1 

Verkeersstremming  - - - 0 0 1 1 0 

Parkeerprobleem  - - - 1 3 0 1 2 

Brand/ontploffing materiele schade  1 - - 0 1 0 2 1 

Verkeersongevallen 
(letsel/materieel/doorrijden na 
ongeval)  

2 15 17 4 6 7 10 16 

Milieu (aantreffen drugs / autowrak / 
afvallozing riool / inrichtingen Wet 
Milieubeheer / op / in bodem brengen 
afvalstoffen)  

2 1 1 1 2 0 0 0 

Totaal aantal incidenten  28 48 55 16 27 23 25 30 

 

De Dubbelen en Doornhoek  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Diefstal af/uit bedrijf  19 20 22 4 5 3 

Diefstal overige goederen / dfst. a/u 
andere gebouwen  

- 3 4 1 1 1 

Diefstal af/uit auto  3 10 5 6 4 2 

Diefstal auto  - 0 1 1 1 0 

Diefstal brom-,snor-, fietsen  4 4 4 15 9 4 

Diefstal motorvoertuigen/vrachtauto 
/bestelauto  

1 0 0 0 1 1 

Fraude/oplichting  1 7 5 3 5 2 

Vandalisme/baldadigheid  - 1 0 1 0 0 

Vernieling auto  - 7 0 2 2 2 

Overige vernieling/beschadiging  7 10 4 5 4 5 

Drugsoverlast/alcoholoverlast  - 0 1 0 1 1 

Overlast jeugd  3 1 0 2 4 2 

Verkeersstremming  - 16 8 5 5 2 

Parkeerprobleem  - 14 9 14 15 14 

Brand/ontploffing materiele schade  3 1 1 2 0 0 

Verkeersongevallen (letsel 
/materieel/doorrijden na ongeval)  

98 66 57 63 28 39 

Milieu (aantreffen drugs / autowrak / 
afvallozing riool / inrichtingen Wet 
Milieubeheer/op/in bodem brengen 
afvalstoffen)  

2 2 3 3 2 0 

Totaal aantal incidenten  141 162 124 126 87 78 
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Molenakker  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Diefstal af/uit bedrijf  0 3 1 1 0 2 

Diefstal overige goederen  0 0 0 0 3 1 

Diefstal af/uit auto  1 0 0 1 0 0 

Diefstal auto  0 0 0 0 0 0 

Diefstal brom-,snor-, fietsen  2 1 1 0 0 0 

Diefstal motorvoertuigen  0 0 0 0 0 0 

Fraude  0 0 1 0 0 0 

Vandalisme/baldadigheid/vernieling  1 0 0 0 0 0 

Vernieling auto  0 0 0 0 0 0 

Overige vernieling/beschadiging  1 0 0 0 1 0 

Drugsoverlast  0 0 1 0 0 0 

Overlast  2 6 4 1 0 0 

Verkeersoverlast  0 1 1 0 2 0 

Parkeerprobleem  0 0 0 1 0 1 

Brand/ontploffing materiele schade  0 1 0 0 0 1 

Verkeersongevallen  6 11 2 3 2 0 

Milieu  0 0 0 2 0 0 

Totaal aantal incidenten  13 23 11 9 8 5 

 

3.4.3. Incidentencijfers Brandweer 

De Amert Veghel 2015 2016 

Daadwerkelijke  binnenbrand 2 1 

Daadwerkelijke  buitenbrand 0 0 

Hulpverlening / Dienstverlening 0 4 

Ongewenst melding zowel particulier als openbaar 9 16 

Totaal 11 21 * 

De Dubbelen Veghel 2015 2016 

Daadwerkelijke  binnenbrand 0 0 

Daadwerkelijke  buitenbrand 0 0 

Hulpverlening / Dienstverlening 5 5 

Ongewenst melding zowel particulier als openbaar 1 14 

Totaal 6 19 * 

Doornhoek Veghel 2015 2016 

Daadwerkelijke  binnenbrand 0 0 

Daadwerkelijke  buitenbrand 0 1 

Hulpverlening / Dienstverlening 2 3 

Ongewenst melding zowel particulier als openbaar 3 6 

Totaal 5 10 * 

Molenakker Erp 2015 2016 

Daadwerkelijke  binnenbrand 0 1 

Daadwerkelijke  buitenbrand 0 0 

Hulpverlening / Dienstverlening 0 0 

Ongewenst melding zowel particulier als openbaar 0 0 

Totaal 0 1 * 
* Het aantal loze meldingen is ten opzichte van 2015 toegenomen. Dit heeft te maken met het feit, dat men op de meldkamer is 
overgegaan om alle loze meldingen te registreren, waardoor nu een duidelijker beeld wordt verkregen van het aantal loze 
meldingen.  

 

Incidenten 
registratie 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 De 
Amert 

Dubbelen / 
Doornhoek 

Molen-
akker 

Daadwerkelijke  
binnenbrand 

3 0 0 - 1 2 2 4 3 1 

Daadwerkelijke  
buitenbrand 

5 3 2 2 3 0 1 5 10 1 

Hulpverlening / 
Dienstverlening 

4 8 3 5 4 7 12 12 25 6 

OMS 23 21 25 11 11 13 36 25 * 24* 0 
* Betreft 2015 en 2016  
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4. Beoordeling veiligheidssituatie. 
Uit de veiligheidsanalyse blijkt, dat er een aantal veiligheidsproblemen op de bedrijventerreinen 
voorkomen. Deze “problemen” richten zich voornamelijk op de onderstaande aandachtsvelden.  
 

 Individuele opmerkingen m.b.t. verkeers(on)veiligheid / overlast / parkeren / hard rijden; 
 Gevoelens van onveiligheid in het bedrijf en de directe omgeving van het bedrijf; 
 Communicatie Gemeente; 
 Onderhoud en beheer; 
 Ondermijnende criminaliteit; 
 Cybercriminaliteit; 
 Risico Inventarisatie & Evaluatie.  

 
Voor het terugdringen van de geconstateerde thema’s zijn de inspanningen van de samenwerkende 
partijen nodig. Onderlinge afstemming van maatregelen, in de vorm van een solide samenwerking 
komt het rendement zeker ten goede. De partners in het samenwerkingsverband hebben behoefte 
aan duidelijk geformuleerde doelstellingen.  
 

4.1. Conclusie resultaat enquête 2016 
De behaalde percentages uit het resultaat van 2016 zijn berekend op basis van een respons van in 
totaal 137 respondenten. Het maximaal te behalen aantal respondenten bedraagt 362. Het werken 
met deze respons aantallen zorgt ervoor dat de percentages een getrouw beeld weergeven van de 
veiligheidssituatie op de bedrijventerreinen. Op basis van deze respons kunnen ook de doelstellingen 
voor 2019 vastgesteld worden en is er voor gekozen deze op te nemen in de tabel doelstelling 2019.  
 
De werkgroep zal ernaar streven ook in 2019 een vergelijkbare / hogere respons te behalen zodat er 
een nog getrouwer beeld van de werkelijkheid kan worden weergegeven.  
In 2019 zal bezien moeten worden hoe en op welke wijze de hoogte van de respons is. Deze hoogte 
beïnvloedt met name de eindconclusie.  
 

4.2. Conclusie op basis van de doelstellingen uit 2016 en 2018 (Molenakker) 
Mede naar aanleiding van de beschikbare gegevens kan (zie onderstaande tabel kolom doelstelling 
2016 voor de bedrijventerreinen De Amert, De Dubbelen en Doornhoek en de doelstelling 2018 voor 
Molenakker geconstateerd worden, dat van de 9 doelstellingen opgesteld uit het plan van aanpak  
2014 voor De Amert, De Dubbelen en Doornhoek er 3 de doelstelling hebben gehaald en nog eens 3 
de doelstelling bijna hebben gehaald. Een drietal heeft de doelstelling niet gehaald, te weten: 
Overlast, Gevoelens van onveiligheid in het bedrijf en het zich voordoen van brandgevaarlijke 
situaties.  
 
Voor bedrijventerrein Molenakker is er een tussentijdse vergelijking gemaakt, op basis van de 
doelstelling in 2018. Het bedrijventerrein Molenakker zal deel gaan uitmaken van dit plan van aanpak 
en is dan ook in de vergelijking opgenomen. 6 thema’s hebben de doelstelling behaald, en een tweetal 
thema’s nog niet.  
 
Geconstateerd kan worden dat door de samenwerking van de partijen in de werkgroep het totaalbeeld 
op het gebied van veiligheid in algemene zin wederom is verbeterd en zich ook heeft weten te 
handhaven.  
De ambitie om een lager percentage voor verkeersveiligheid te behalen is te hoog gegrepen geweest.   
Eveneens valt uit de resultaten op te maken dat de overlast op de terreinen aan het toenemen is. Dit 
is voornamelijk te relateren aan parkeerproblematiek en te hard rijden als ook vervuiling.  
 
Desalniettemin kan vastgesteld worden, dat door de samenwerking van de partijen in de werkgroep 
het totaalbeeld op het gebied van schoon, heel en veilig verbeterd  is. Gezien de grootte van de 
bedrijventerreinen is het beeld wat de afgelopen jaren bereikt is dan ook zeer positief te noemen.  
 
Voor de komende jaren zullen de maatregelen welke de werkgroep al genomen heeft worden  
voortgezet. Daar waar nog aanpassingen nodig zijn zullen deze ook genomen worden, om het huidige 
resultaat te handhaven en te verbeteren.  
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  De Amert, De Dubbelen en 
Doornhoek  

Molenakker  

 Doelstellingen Resultaat 
2016 

Doelstelling 
2016 

Gehaald 2016 2018 Tussentijds 
Gehaald 

1 Tevreden over Onderhoud 
en Beheer 

81 86% Bijna 78 76 Ja 

2 In het bezit van een BHV 
plan 

81 80% Ja 67 65 Ja 

3 Knelpunten op het gebied 
van Verkeersveiligheid  

37 35% Bijna 33 10 Nee 

4 Overlast totaal van op en 
rond het terrein 

51 25% Nee 33 20 Nee 

5 Gevoelens van onveiligheid 
in het bedrijf 

25 19% Nee 7 15 Ja 

6 Vernielingen 11 17% Ja 4 - - 

7 Gevoelens van onveiligheid 
in de omgeving van het 
bedrijf 

18 14% Bijna 11 20 Ja 

8 Inbraak 5 10% Ja 4 5 Ja 

9 Voor doen van 
brandgevaarlijke situaties 

9 5% Nee 11 14 Ja 

 

4.3. Doelstellingen voor 2019 
Om de genoemde aandachtsvelden te verbeteren zijn een aantal doelen gesteld voor de komende 
drie jaar voor de bedrijventerreinen in de gemeente Meierijstad. De werkgroep zal zich inspannen om 
onderstaande doelstellingen, met behulp van nog uit te voeren maatregelen te behalen. Voor deze 
maatregelen wordt verwezen naar de maatregelenmatrix. Dit zijn aanvullende maatregelen naast de 
bestaande maatregelen (zie bijlagen 6.5.1 en 6.5.2.) welke de werkgroep vanuit de bestaande 
plannen van aanpak wenst uit te blijven voeren. Door de werkgroep is eveneens besloten om voor 
bedrijventerrein Molenakker (gezien haar grootte en samenstelling) aparte doelstellingen te blijven 
formuleren opdat ook de resultaten uit de enquête van 2019 meetbaar blijven.  
 

 De Amert, Dorshout, De 
Dubbelen en Doornhoek 

Molenakker  

 Resultaat 
2016 

Doelstelling 
2019 

Resultaat 
2016 

Doelstelling 
2019 

 % % % % 

1 Tevreden over Onderhoud en Beheer 81 >85 78 >80 

2 In het bezit van een BHV plan 81 >85 67 >70 

3 Knelpunten op het gebied van 
Verkeersveiligheid  

37 <30 33 <25 

4 Overlast totaal van op en rond het 
terrein 

51 <40 33 <25 

5 Gevoelens van onveiligheid in het bedrijf 25 <20 7 <5 

6 Vernielingen 11 <10 4 <5 

7 Gevoelens van onveiligheid in de 
omgeving van het bedrijf 

18 <15 11 <10 

8 Inbraak 5 <5 4 <5 

9 Voor doen van brandgevaarlijke 
situaties 

9 <5 11 <10 

10 Bereikbaarheid openbaar vervoer 
Molenakker 

- - 28 >40 

 



5. Maatregelenmatrix 
 Specifieke maatregelen als aanvulling op de bestaande maatregelen uit 

de plannen van aanpak 2015. Zie ook 6.5.1. en 6.5.2. van de bijlagen 
 2017 2018 2019 

  Kwartaal 1e 2e 3e  4e  1e  2e  3e  4e  1e  2e  3e  4e 

1 Knelpunten m.b.t. verkeersveiligheid / overlast (parkeren en hard rijden). Wie             

 De KVO-werkgroep bespreekt bevindingen omtrent de individuele 
opmerkingen van de respondenten en hangen acties aan deze individuele 
opmerkingen.(zie bijlage 8).  
Realisatie van deze opmerkingen wordt geborgd door SVBV. 

W 

  X X         

 De verkeersdeskundige van de gemeente zal uitgenodigd worden om 
samen met de werkgroep aan oplossingen te werken aangaande de 
verkeersveiligheid.  

G / S 
      X        

 Conclusies van verkeersknelpunten delen met ondernemers en eventuele 
acties communiceren. 

S / G 
      X X       

2 Onveiligheidsgevoelens  Wie 1e 2e 3e 4e 1e 2e 3e 4e 1e 2e 3e 4e 

 Ondernemers informeren over en stimuleren tot het nemen van 
maatregelen binnen het bedrijf om onveiligheidsgevoelens te doen laten 
afnemen.  

P / S / Bo 
      X      

 Periodieke terugkoppeling incidentencijfers naar KVO-werkgroep en 
ondernemers 

P/ B / G / 
S 

continu proces 

 Ondernemers informeren over relevantie websites m.b.t. veiligheidszaken S       X      

3 Onderhoud en Beheer  / Schouwronden Wie 1e 2e 3e  4e  1e  2e  3e  4e  1e  2e  3e  4e 

 Dag- en avondschouw met KVO-werkgroep, als ook aanvullen met 
ondernemers vanuit de diverse bedrijventerreinen.  Uitnodiging breed 
uitzetten.  

W / S   
X X X X X X X X X X X X 

 Ondernemers wijzen op eigen verantwoordelijkheid onderhoud en beheer 
van eigen terrein. 

S / G 
   X         

 Schouwverslag door communiceren naar ondernemers  S     X    X    X 

 Aantal hits volgen op de website SVBV om te bezien welke thema’s 
gevolgd worden en welke niet.  

S 
  X          

 Adequate afhandeling van schouwpunten en meldingen  W continu proces 

4 Ondermijnende criminaliteit / Cybercriminaliteit Wie 1e 2e 3e  4e  1e  2e  3e  4e  1e  2e  3e  4e 

 Ondernemers informeren over zowel ondermijnende criminaliteit en 
cybercriminaliteit en wijzen op mogelijkheden om dit te voorkomen. En 
ook hoe om te gaan met het melden van deze vormen van criminaliteit. 

P / G / S 
continu 
proces 

     X      
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5 Brandveiligheid  Wie 1e 2e 3e 4e 1e 2e 3e 4e 1e 2e 3e 4e 

 Brandweeroefeningen: de mogelijkheden voor een jaarlijkse 
brandweeroefening inventariseren  

S / B 
continu proces 

 Het aanbieden van een quick scan. Met deze vrijblijvende quick scan 
wordt ingegaan op de bedrijfscontinuiteit en veilig vuchten, waarbij met 
het bedrijf naar de aanwezige risico’s wordt gekeken en welke praktische 
maatregelen er getroffen kunnen worden.  

S / B  continu proces 

 Indien een ondernemer een pand beschikbaar stelt voor een 
brandweeroefening, deze door geven aan vakbekwaamheid voor een 
oefening. De brandweer houdt een oefening bij een ondernemer op de 
bedrijventerreinen. Werkgroep levert hierbij een lijst aan bij de brandweer 
van mogelijke objecten, waar de eigenaren toestemming hebben verleend 
voor een brandweeroefening. Wenst de werkgroep KVO een oefening 
waarbij andere ondernemers / de werkgroep komt kijken, dient de 
ondernemer van dit pand hier toestemming voor te hebben gegeven. 

W / B   minimaal 1 maal per jaar zal de brandweer een oefening houden bij één van 
de gevestigde ondernemingen op de bedrijventerreinen  

 Blijvend laten voldoen aan de normen van NVBR. De 
bluswatervoorzieningen zijn in kaart gebracht. Ieder kalenderjaar wordt  er 
een controle uitgevoerd. Gemeente wordt geïnformeerd wat er aangepast 
moet worden.  Gemeente zal e.e.a. aanpassen voor 3e kwartaal 2017. 

G  3e kwartaal 2017 heeft gemeente lijst van brandweer na gelopen en daar waar 
aanpassingen nog nodig zijn aangepast.  

6 Camerabeveiliging  Wie 1e 2e 3e  4e  1e  2e  3e  4e  1e  2e  3e  4e 

 Het project aangaande camerabeveiliging blijven evalueren.  
Het beveiligingsplan up to date houden en blijvend monitoren en 
evalueren 

W 
  X    X 

    
X 

 

7 Inbraak, diefstal, aangifte Wie 1e 2e 3e 4e 1e  2e  3e  4e  1e  2e  3e  4e 

 Werkgroep blijft actie voeren naar ondernemers om meer aangifte / 
meldingen te doen. Dit middels nieuwsbrieven, mailing en benadering van 
gedupeerde door politie. Ook tijdens een komende themabijeenkomst zal 
aangiftebereidheid benadrukt worden.  

W / P continu proces 

 Ten aanzien van het doen van meldingen zal SVBV een meldkaart blijven 
maken en deze aan alle ondernemers verstrekken op de 
bedrijventerreinen.  

S calamiteiten / meldkaart maken in 2e kwartaal 2017 en verstrekken daarna 
jaarlijks (2018 en 2019) bezien of wijziging inhoud calamiteiten / meld kaart 
noodzakelijk is. 

 Tips en informatie verstrekken aan ondernemers m.b.t. inbraakpreventie 
en aangifteprocedures 

P / S 
continu proces 

 Project Camera in Beeld loopt. Zonodig politie nog bezoek laten afleggen 
bij de ondernemers. Eveneens een goede gelegenheid om nogmaals 
nader kennis te maken.  

P / S 
continu proces 

 Overleg met Beveiligingsorganisatie op welke wijze zij haar rapportages 
moet uitvoeren. Bezien of er een nog betere uitwisseling mogelijk is 
tussen beide partijen.  

S / Bo  
continu proces 
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   2017 2018 2019 

8 Borging  Wie 1e 2 3e  4e  1e  2e  3e  4e  1e  2e  3e  4e 

 Bijeenkomsten werkgroep KVO-B:  
Minimaal 2 maal vergaderen werkgroep incidentencijfers, schouwronde en 
plan van aanpak worden telkens besproken 

W 
x x x x x x x x x x x x 

 Voorzitterschap bij SVBV S x x x x x x x x x x x x 

 Secretariaat bij SVBV S x x x x x x x x x x x x 

 Deelnemende partijen gemeente, politie, brandweer, ondernemers, 
beveiligingsorganisatie en  SVBV 

W 
x x x x x x x x x x x x 

 Iedere partij is altijd vertegenwoordigd in het  KVO. W continu proces 

 Duidelijkheid verschaffen wie namens de Gemeente Meierijstad zitting zal 
nemen in de werkgroep  

G 
 x           

 Overleg met een vaste agenda en aan de hand van het plan van aanpak 
tweemaal per jaar. 

S 
x x x x x x x x x x x x 

 Incidentencijfers en meldingen openbare ruimte:  
tweemaal per jaar aanleveren en indien noodzakelijk daarop sturen 

G / P /B 
x x x x x x x x x x x x 

 Gemeente Meierijstad gaat in 2017 binnen het zaaksysteem  weer een 
klachten en meldsysteem implementeren zodat we weer data kunnen 
aanleveren.  

G 
  x x x x x x x x x x 

 Schouwronden en verslagen: 
Minimaal eenmaal per jaar schouwen ( een dag- en/of avondschouw).  
Bespreken schouwverslagen op detail in werkgroep en indien noodzakelijk 
daarop sturen. 

W  
conti
nu 

proc
es 

 x  x  x  x   x 

 Controle op uitvoeren van de maatregelen door voorzitter S x x x x x x x x x x x x 

 Voortgang d.m.v. verslaglegging bijeenkomsten S x x x x x x x x x x x x 

 Vier maanden voor hercertificering wordt een analyse uitgevoerd en 
vastgelegd in een evaluatieverslag. De analyse van 2016 is 
referentiekader. 

S / W  
         x x  

 Naar de certificerende instantie en MKB Nederland wordt in juni 2019 een 
aanvraag tot hercertificering / begeleiding toegezonden. 

W / S 
         x x  

 KVO blijvend borgen in de kadernota Integrale Veiligheid Gemeente G continu proces 
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9 Communicatie Wie 1e 2e 3e  4e  1e  2e  3e  4e  1e  2e  3e  4e 

 Terugkoppelen resultaten veiligheidsanalyse aan ondernemers S  continu proces 

 KVO-certificaat verstrekken + ondernemers attenderen op de 
mogelijkheid van het gebruik maken van kortingen op 
verzekeringspremies 

S 
continu proces 

 Doorpakken op communicatie vanuit de werkgroep KVO  aan alle 
ondernemers  

W 
continu proces 

 Doorpakken op communicatie inzake veiligheid in het bijzonder vanuit de 
gemeente aan alle ondernemers  

 
continu proces 

 De ondernemers worden tweemaal per jaar ingelicht over de te nemen / 
genomen maatregelen 

S 
continu proces 

 specifiek voor ondernemers: communicatie via ondernemers S continu proces 

 Klachten over samenwerking en of uitvoering worden gemeld bij de 
voorzitter 

G  
continu proces 

 Relevante informatie wordt aangeleverd ten behoeve van elkaars 
websites / andere media. 

W 
continu proces 

10 Evaluatie  Wie 1e 2e 3e  4e  1e  2e  3e  4e  1e  2e  3e  4e 

 Jaarlijks het project evalueren. Doelstellingen t.a.v. aantal te verstrekken 
nieuwsbrieven, als ook terugdringen incidentencijfers vaststellen en 
evalueren en dit schriftelijk vastleggen. Ook vastleggen welke besluiten 
en resultaten hebben jaarlijks plaatsgevonden versus de maatregelen en 
de doelstellingen? Bijstelling vindt jaarlijks plaats op basis van de 
evaluatie resultaten.  Van maatregelen met ‘status’ continu proces 
zal vastgesteld worden of deze naar behoren worden uitgevoerd en 
bijdragen aan de beoogde doelstellingen 

W / S 

  x x   x x   x x 

x Bewaartermijn documentatie minimaal 6 jaar S continu proces 

 Jaarlijks aandacht besteden aan vernieuwing van maatregelen en deze 
ook borgen 

W  / S 
  x x   x x   x x 

 Resultaten en bijstelling communiceren W / S continu proces 

 Legenda: W= Werkgroep, S= Stichting Vitaal Bedrijvig Veghel Bo=Beveiligingsorganisatie, O=Ondernemers, B=Brandweer, P=Politie 

 

 


