Terugblik startbijeenkomst veiligheid bedrijventerrein ‘t Zand
Keurmerk Veilig Ondernemen – Bedrijventerreinen (KVO-B)
Op 15 juli is het startschot gegeven voor het KVO-B traject voor bedrijventerrein ’t Zand. Het KVO-B traject
maakt het mogelijk om op een gestructureerde manier de veiligheid van bedrijventerreinen te verbeteren.
Het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CVV) heeft een speciale aanpak bedacht om dit
keurmerk te behalen. Deze aanpak helpt publieke en private partijen gezamenlijk afspraken te maken om
overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. Dat gebeurt volgens een gestructureerd proces. Stap
voor stap worden de betrokken partijen samengebracht, veiligheidsproblemen in kaart gebracht, oplossingen
gezocht en maatregelen genomen. Met deze maatregelen zorgen gemeente met ondernemers gezamenlijk
voor een schoon, goed onderhouden en veiliger bedrijventerrein. Er zijn veel voorbeelden in gemeenten
waarbij deze aanpak een succes is. Namens het CVV heeft Bas Goddrie een toelichting op de processtappen
gegeven. Als bijlage is de presentatie bijgevoegd.
De eerste stap is het formeren van een werkgroep. Brandweer, politie en gemeente hebben toegelicht
waarom een keurmerk veilig ondernemen noodzakelijk is in Best. Het gaat om de samenwerking, korte lijnen
met elkaar en weten wie je nodig hebt om zo een betere situatie te krijgen. Maar bovenal gaat het om
overeenstemming te krijgen welke problemen er zijn en aangepakt gaan worden, zowel op korte termijn als
op langere termijn. Uiteindelijk hangt daar een certificaat aan vast wat voordeel oplevert voor de
verzekeringspremie, wat een mooie bijvangst is. Doel is een schoon, heel en veilig bedrijventerrein.
Deelname van ondernemers/pandeigenaren is onmisbaar om het KVO-B traject te laten slagen. Deze
partijen worden dan ook van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de werkgroep. Het gaat om een
tijdsinvestering van 1,5 uur per bijeenkomst. Aanmelden kan via economie@gembest.nl. De gemeente
neemt het initiatief om de eerste bijeenkomst te plannen. Gezien de zomerperiode wordt de datum in
samenspraak bepaalt met de partijen die zich hebben aangemeld.
Werkgroep beveiliging bedrijventerrein ‘t Zand
Enkele bedrijven hebben de krachten gebundeld om een privaatinitiatief op te zetten voor cameratoezicht op
het bedrijventerrein. Het initiatief wordt onderschreven en ondersteund door het Ondernemers Collectief
Best (OCB). Namens de werkgroep heeft Jarno de Vroom een toelichting gegeven. Het idee achter dit
initiatief is om via een onafhankelijke stichting de bestaande camera’s op een digitaal platform te koppelen
en zo een dekkend netwerk te maken zonder grote investeringen. Met alleen camerabeveiliging worden niet
direct de veiligheidsproblemen opgelost of een onveiligheidsgevoel weggenomen. Maar het is zeker wel een
begin van meer samenwerken en elkaar weten te vinden. Bedrijven die nog geen camerabeveiliging hebben
kunnen deze aanschaffen en daarmee het netwerk verder uitbreiden. Iedereen kan op vrijwillige basis
meedoen. Ook deze presentatie is als bijlage toegevoegd. Voor meer informatie kan contact opgenomen
worden met Jarno de Vroom.
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