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1. Inleiding 

 

Voor u ligt de KVO-B Plan van aanpak met maatregelen voor een vijftal bedrijventerreinen  
te weten: Boven-Hardinxveld, De Peulen, Blauwe Zoom, Nieuweweg en Langeveer in de 
gemeente Hardinxveld-Giessendam.  

De Stichting Beveiliging Bedrijven Hardinxveld-Giessendam (SBBHG)/ondernemers en 
Veiligheidspartners investeerden al eerder in de veiligheid van haar bedrijventerreinen. 
Het stichtingsbestuur (sinds 1997 actie) bestaat uit een samenwerkingsverband van: 
Gemeente – Politie - Brandweer (adviserende rol) en Ondernemers. 

Deze rapportage is het resultaat van de nauwe samenwerking tussen de volgende partners:  

➢ Gemeente Hardinxveld-Giessendam 
➢ Stichting Beveiliging Bedrijven Hardinxveld-Giessendam (SBBHG) 
➢ Politie  
➢ Brandweer/ZHZ 
➢ Alert Security 
➢ Ondernemers 
➢ Bestuur BIZ Nieuweweg 
       KVO.BREED heeft het KVO-B proces begeleid.  
 
De afgelopen jaren heeft De Stichting Beveiliging Bedrijven Hardinxveld-Giessendam (SBBHG) 
initiatieven genomen om aspecten van veiligheid op te pakken. 
Dit heeft geresulteerd in het behalen van de eerste certificering KVO in 2004, gevolgd door 
succesvolle afrondingen in 2006, 2008, 2011, 2013, 2015 en 2018. 
 
Doel is nu om de samenwerking voort te zetten via het Keurmerk Veilig Ondernemen 
voor de 7e hercertificering.  

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. 
Met het KVO project hopen de Veiligheidspartners het ondernemersklimaat en de 
aantrekkelijkheid van de bedrijventerreinen verder te verbeteren en de eventuele gevallen van 
criminaliteit, overlast en onveiligheidsgevoelens terug te brengen.  
 
1.1 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.  
 
In hoofdstuk 1 is de aanleiding van het project beschreven en zijn de betrokken partijen 
genoemd. Eveneens treft u kaart en begrenzing van het terrein en de financiering aan. 
In hoofdstuk 2 bevat de evaluatie van de KVO werkgroep/Partners en de evaluatie van de 
maatregelenmatrix uit het plan van aanpak van de afgelopen periode.  
In hoofdstuk 3 wordt de veiligheidssituatie in kaart gebracht na een behaalde responseis op 
basis van de recent gehouden KVO-enquête onder de ondernemers, schouw(en), als ook 
meldingen en incidentencijfers van de gemeente, politie, brandweer.  
In hoofdstuk 4 worden de doelstellingen weergegeven.  
In hoofdstuk 5 treft u de maatregelenmatrix aan. De maatregelen voldoen aan de eisen, zoals 
gesteld in het CCV-Certificatieschema Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)/ Handboek KVO, 
en dus SMART zijn geformuleerd (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, 
Tijdsgebonden) in combinatie met Plan – Do – Act – Check. 
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1.2 Kaart en begrenzing van de Bedrijventerreinen 
 

 
 
1.3 Achtergrond  

Op de vijf bedrijventerreinen zijn 107 ondernemers gevestigd. 

 

Het Bestuur SBBHG bestaat uit de volgende personen: 

> Burgemeester, dhr. D.A. Heijkoop, Voorzitter  

> Dhr. R.A. den Breejen, Vicevoorzitter  

> Dhr. T. Boerman, Penningmeester/secretaris  

> Dhr. Chr. Tol, Bestuurslid/Projectleider; email Chis.Tol@kpnmail.nl 

 

KVO-B Werkgroep SBBHG 

> Alert Security BV  

> Intersafety - Fysieke Apparatuur                 

> Politie Zuid-Holland-Zuid District Albl/Vijfheerenlanden   

> Brandweer/VRZHZ 

> Gemeente, Afdeling Beheer & Onderhoud 

> Camera uitleesruimte 

 

Afgevaardigde bedrijventerrein: 

Boven-Hardinxveld, Dhr. R.A. den Breejen (ook bestuurslid) 

Nieuweweg, Dhr. D. van den Berg                                   

Langeveer en Rivierdijk, Dhr. A. Noordermeer                                           

De Peulen, Dhr. J. Mudde      

Blauwe Zoom, Dhr. J. de Hoop                                            

 

Voorzitter werkvergadering, Dhr. Chr. Tol (ook bestuurslid) 

 

1.4 Financiering van de maatregelen  

 
De werkgroep KVO-B Hardinxveld, 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 in overeenstemming met de huidige begrotingen van 
overheidsinstanties uit de werkgroep.  
 
De werkgroep maakt gebruik van de volgende financieringsmogelijkheden: 

mailto:Chis.Tol@kpnmail.nl
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• Inzet reguliere Budgets 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. 

• Contributiebijdragen leden bestaande ondernemersinitiatieven. 

• Subsidieregelingen van het Rijk, de Provincie, etc. 

• BIZ Nieuwe Weg 
 
Inzet van uren van de werkgroepleden vindt plaats voor rekening van de eigen 
persoon/organisatie. De uren van de werkgroepleden worden om “niet” ingebracht. 
 

2  Evaluatie van de werkgroep en van de maatregelen van het laatste plan van aanpak  

 
Via notulen/nieuwsbrieven/mailberichten en actiepuntenlijst vindt er door de werkgroep 
verslaglegging plaats.    
 
2.1 Evaluatie van de KVO-werkgroep van de afgelopen drie jaar. 
 
Vier keer per jaar vindt een bestuursvergadering plaats met het stichtingsbestuur SBBHG. 
Naast het stichtingsbestuur fungeert ook een werkoverleg. Deelnemers hieraan zijn een 
bestuurslid van de SBBHG, een ondernemer van de respectievelijke bedrijventerreinen, de 
wijkagent, een brandweerfunctionaris, een medewerker van het installatiebedrijf van 
slagbomen/camera’s en een directielid van een particulier beveiligingsbedrijf. In deze 
vergadering worden over het algemeen operationele zaken behandeld. De voortgang van het 
activiteitenplan KVO maakt deel uit van de agenda 

Van meet af aan is een actieve werkgroep aan de gang gegaan om het Plan van Aanpak tot 
uitvoering te brengen. Alle partners ervaren de aanpak om onder de paraplu van SBBHG 
te werken aan schoon - heel en veilige bedrijventerreinen zodanig positief dat opnieuw 
besloten is om hercertificering aan te vragen. Met het besluiten om te gaan voor hercertificering 
worden partijen iedere 3 jaar uitgedaagd om mee te denken aan een nieuw Plan van Aanpak. 
Een realistisch programma waarbij stappen worden gezet om te werken aan veilige 
bedrijventerreinen.   

Voortgang KVO-proces: 
We hebben onze vergaderingen op een veilige manier voort kunnen zetten. Soms online en 
soms op veilige afstand van elkaar.  
 
2.2 Evaluatie van de maatregelen van de laatste drie jaar. 
 
De werkgroep is de afgelopen jaren diverse malen bijeengeweest en de laatste 
tijd wegens COVID, zijn er ook video conferences gevoerd c.q. telefonisch 
onderhoud. Verslaglegging van de vergaderingen liggen vast in notulen. Naast de intensieve 
samenwerking op het gebied van algemene veiligheid is er gewerkt aan de uitvoering van de 
maatregelen zoals vastgelegd in het laatste Plan van aanpak. 
Uit de notulen- maatregelenmatrix van de afgelopen 3 jaar, treft u hieronder een aantal zaken 
aan: 
> Nieuwsbrieven/flitsen 2x per jaar en op de website gezet. Http://www.sbbhg.nl 

> Diverse aangiften van incidenten zijn door politie ontvangen en in behandeling 
   genomen. Leuk resultaat door cameraherkenning; resultaat bij de aanhouding van inbrekers. 
   Geen uit het oog springende incidenten geweest. 

> Bijhouden aantal bezoekers website. Wordt bijgehouden.  
   Noodzakelijke zaken worden via website doorgegeven.  
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> Overlast, meer handhaving i.v.m. de geplaatste verbodsborden. 

   Tijdens de feestdagen in december zijn extra maatregels genomen ter voorkoming van  
   brandstichting/vernielingen etc. op de bedrijventerreinen. Extra camera’s zijn geplaatst door  
   de BIZ/SBBHG. Ook extra surveillance Alert Security ingehuurd. Waarschuwingen in  
   nieuwsflitsen. Overlast parkeren door BOA’s  uitgevoerd.  

> Stimuleren c.q. verhogen aangiftebereidheid via nieuwsbrief en vermelding op de website  
   naast het persoonlijk contact. Bij een daadwerkelijke inbraak (ter beoordeling door de  
   politie), worden de ondernemers van aangrenzende bedrijven uitgenodigd voor een  
   bijeenkomst of legt de politie een bezoek af.  Ook tijdens bijeenkomsten met politie. Na  
   incidenten zo nodig buurtonderzoek 

> Meldpunt voor slecht wegenonderhoud, groen etc. is aanwezig. Twee keer per jaar wordt   
   een schouwronde uitgevoerd aan de openbare verlichting door de gehele gemeente: 1x  
   medio oktober voor het ingaan van de wintertijd en 1x in de winterperiode medio  
   februari. De laatste schouwronde heeft in januari 2021 plaats gevonden. 

 > Schouwen (dag- of avondschouw).  
   In deze periode is 1 à 2 keer een schouwronde gehouden. I.v.m. corona geen schouwronde 
   met deelnemers gehouden. Wel individueel controles uitgevoerd en daaraan activiteiten  
   verbonden (o.a.  gesprek over zwerfvuil met McDonalds). Ook met de Parkmanager BIZ  
   Nieuweweg, Frank Swaghoven resultaten besproken.  Hij houdt een wekelijkse schouw over  
   het terrein en neemt actie indien gewenst met ondernemer en/of gemeente. 

> Surveillancedienst van Alert Security meldt incidenten (o.a. zwerfvuil). 
   Politie meldt: bij ons zijn geen meldingen dienaangaande. Er wordt veel ingezet om  
   dit ‘voortdurend’ op te ruimen en de ‘schoonmakers’ zie je dan ook zeer geregeld  
   lopen.  

> Uitvoeren project STOOM, minimaal handhaven en gerelateerd aan STOOM. 

   Brandweer heeft periodiek alle incidenten binnen het KVO-gebied doorgegeven. 

   Brandweer heeft gekozen voor bewustwording en het delen van informatie over risico’s, 

   i.p.v. het toezicht van vroeger. Wanneer sprake is van bijzondere incidenten of incidenten  

   met bijzondere oorzaak of van een trend, dan wordt dit besproken in een overleg.  

Project STOOM (structureel terugdringen ongewenste en onechte meldingen) wordt nog 

steeds uitgevoerd. Het houdt in dat wanneer een automatische brandmelding vanuit een 

bouwwerk of door een particuliere alarmcentrale onvoldoende geverifieerd naar de 

alarmcentrale van de brandweer wordt doorgemeld, daarop wordt gehandhaafd.  

> Boven-Hardinxveld start revitalisering. Afgerond. Momenteel infrastructurele wijzigingen  

   rondom het haventerrein. 

> De Peulen is in 2019/2020 voorzien van ANPR-camera’s en verlichte infoborden.  

   Slagbomen zijn verwijderd. Maatregelen hebben niet geleid tot verhoging van incidenten.  

   Integendeel. Zeer gunstige resultaten. Onderhoudscontracten geactualiseerd; protocol  

   onderhoud aangepast met kentekenherkenning. Periodiek worden de meldingen van de  

   ANPR-camera’s door de politie verstrekt. Deze worden gecommuniceerd aan de  

   leden van de SBBHG.  

 

> Ondernemers informeren over cybercriminaliteit en wijzen op mogelijkheden om dit te  

   voorkomen. Politie heeft hierover een stukje geschreven in een nieuwsflits. Met name over  

   de verhuur van panden. De gemeente heeft inmiddels een ambtenaar aangesteld,  

   die een criminologisch onderzoek gaat instellen op de bedrijventerreinen etc.  

   Reeds gesprekken met haar gemaakt, waarbij SBBHG/politie wordt betrokken. 
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3 Veiligheidsanalyse  

In deze veiligheidsanalyse wordt een beeld geschetst van de huidige veiligheidssituatie 
vergelijkbaar met de analyse uit het voorgaande plan van aanpak. Deze situatie is mede het 
resultaat van de inspanningen die in de laatste drie jaar door de partners zijn verricht. 
Meetbaar zijn deze inspanningen als gekeken wordt naar het resultaat van de gehouden 
KVO-enquête op de bedrijventerreinen. Er is gebruik gemaakt van verschillende 
informatiebronnen: 
 
➢ Enquêteresultaten 
➢ Schouwverslagen 
➢ Incidentencijfers en meldingenoverzichten van gemeente, politie en brandweer 
➢ Evaluatie van de werkgroepleden  

 
De ondernemers zijn gevraagd hun mening over de veiligheidssituatie kenbaar te maken door 
het invullen van de KVO-enquête 2021. De certificeringseis CCV over de respons op de 
enquête is 20% voor KVO-B Hardinxveld, waar ongeveer 102 ondernemingen zijn gevestigd. 
Totale response: 37 en geeft een response percentage van 36% 
Ten aanzien van de certificeringseis, voldoet de respons voor KVO-B Hardinxveld 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.  

 

3.1. Resultaten enquête 2021 

 

In onderstaande tabel is het resultaat van de KVO- enquête augustus 2021 summier 

opgenomen. Voor een verdere verdieping van dit KVO-resultaat verwijzen wij naar bijlage 1. 

 

Resultaten veiligheidsenquête 2021 2018 2015 
Doel-

stelling 

2021 

Positief/ 

negatief 

1. Veiligheidsgevoelens binnen bedrijf 92% 

  

86% 

  

91%  
 

90% + 

2. Veiligheidsgevoelens directe omgeving v/h 

bedrijf 

86% 

 

85% 

 
94% 

 

>85% + 

3. Overlast 39% 
 

46% 
 

18%  
 

<40% + 

4. Gemiddelde melding en aangifte  78%  39%  0%  40% + 

5. Brandweer - beschikking over 

ontruimingsplan/ BHV plan, ja 

81% 85% 85% >80% + 

6. Beheer - tevreden (ja) 58% 46% 62% >50% + 

7. Verkeersveiligheid - knelpunten 28% 49% 21% 30% + 

 

Algemeen: KVO-B Hardinxveld is met haar 5 bedrijventerreinen, een dynamisch gebied. 

Bovenstaande enquêteresultaten geven een uitstekende respons, waarbij alle doelstellingen 

zijn behaald! 

   

Toelichting enquête:  
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Punt 3: Overlast: 

 Algemeen: 39% ervaart overlast en 39% heeft nee geantwoord. 

 Toename vervuiling (17%) en parkeren van personenauto’s (19%). 

 

Punt 6: Beheer/Onderhoud: 

             Algemeen is 58% tevreden en 42% is niet tevreden. 

             (ontevredenheid: onvoldoende schoonmaakbeurten 24%, onderhoud van groen  

             (21%, herstel wegen duurt te lang 27%).  

 

Punt 7: Verkeersknelpunten: 

             Algemeen:28% ervaart knelpunten en 72% ervaart geen  knelpunten. 

             Zie verder G.2 van de enquête. 

              

Verdere interessante informatie uit de KVO-enquête: 

F.3: Digitale mogelijkheden: 40% is hier bekend mee. 

I.1:  Computercriminaliteit: 25% heeft hier te maken mee gehad. 

J.1: Veiligheidsaspecten/ verbetering veiligheid: een 5-tal punten. 

 

3.2. Schouwverslag 

 

In het kader van een schoon, heel, veilig en bereikbaar heeft jaarlijkse een schouw over de 
bedrijventerreinen plaatsgevonden en hebben onderstaande aandachtspunten centraal 
gestaan: 
  
• Onveilige verkeersituaties  
• Handhaving parkeren   
• Stalling van voertuigen, opleggers, aanhanger, caravans op openbare en  
  private parkeerplaatsen 
• Stalling van materialen en containers op parkeerplaatsen 
• Achterstallig onderhoud van panden en buitenterreinen ondernemers  
• Brandrisico door opslag brandgevaarlijke materialen en niet-afgesloten containers  

langs gevels 
• Blokkeren van brandgangen/vluchtroutes door opslag van materialen/groen 
• Zwerfvuil en dumpen van materialen in de bermen, sloten en wegen 
• Kwaliteitsniveau groenonderhoud en wegen van de openbare ruimte 
• Toegankelijkheid en waterpeil brandwaterwinplaatsen 
• Schade aan straatmeubilair/ defecte lantaarnpalen 
• Kwaliteit bewegwijzering 
• Beveiliging gebouwen en buitenterrein ondernemers 
 
De resultaten van de jaarlijkse schouwen zijn opgenomen in bijlage 3. 
 

3.3. Incidentencijfers  

 

Gemeente, politie en brandweer registreren incidenten die in het kader van deze 

verslaglegging van belang kunnen zijn. De voornaamste cijfers zijn hieronder vermeld.  
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3.3.1   Politie 

 
Bedrijventerrein 2018 2019 2020 
De Peulen  10 13   7 
Blauwe Zoom    0   1   0 
Nieuweweg  18 13 17 
Langeveer    7   5   3 
Boven-Hardinxveld    7   0   1 
 
m.a.w. veilige bedrijventerreinen. 
 
ANPR Hits bedrijventerreinen Hardinxveld-Giessendam: 
Jaar 2020: Jan.: 21; Feb.: 34; Maart.:33; April:26; Mei: 1: Juni: 2; Juli: 15; Aug.: 46  
Zie verder bijlage 7 
 
3.3.2 Brandweer 
             Containerbrand  Buitenbrand Gebouwbrand 
2018:      1  5 
2019:       1  1 
2020:    2   3  2 
2021:       1  
        

 
 

Zie verder bijlage 7 

 

 

4  Beoordeling veiligheidssituatie  

 

Uit de enquêteresultaten, schouwronde, incidentencijfers en evaluatie werkgroepleden, blijkt 
dat de bedrijventerreinen Hardinxveld-Giessendam, een schoon, heel en veilig beeld geven. 

 

4.1. Conclusie op basis van de doelstellingen uit het laatste Plan van aanpak 

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.  
 
4.2. Doelstellingen voor de komende periode 
Om aandachtsvelden te verbeteren, zijn een aantal doelen gesteld voor de komende drie jaar 
voor KVO-B Hardinxveld. De werkgroep zal zich gaan inzetten om onderstaande doelstellingen 
te behalen. Hiervoor verwijzen wij u naar de nieuwe maatregelenmatrix welke is aangevuld met 
de bestaande maatregelen uit het voorgaande plan van aanpak. 
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Doelstellingen voor jaar 2021 – 2024 
Enquêteresultaat 

2021 

Doelstelling 2024 

1.   Veiligheidsgevoelens directe  

      omgeving. 
86% >85% 

2.   Overlast 35% <30% 

3.   Aangifte-melding bereidheid,  

      gemiddeld. 
65% >65% 

4.   Onderhoud en beheer,  

      tevredenheid 
68% >70% 

5.   Verkeersonveiligheid, knelpunten,  

      ja. 
32% < 25% 

6.   Algemene Maatregelen, zie  

      maatregelenmatrix en bijlage 7 
  

7.   Borging, zie maatregelenmatrix 

      bijlage 7 
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5 Maatregelenmatrix 

 

 Algemeen Wie Q4- 
2021 

Q1- 
2022 

Q2- 
2022 

Q3- 
2022 

Q4- 
2022 

Q1- 
2023 

Q2- 
2023 

Q3- 
2023 

Q4- 
2023 

Q1- 
2024 

Q2- 

2024 

Q3-

2024 

1.  Enquêteresultaten   
terugkoppelen resultaten enquête en een kopie van het 

behaalde certificaat naar de ondernemers toe. 

 

ondernemers attenderen op welke wijze er gebruik gemaakt 

kan worden van korting op de verzekeringen in het kader van 

het keurmerk. 

W 

PM 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

         

Voort 

gang 
              

2.  AED Aandachtspunten/monitoring: 
Jaarlijks via herinneringsmail ondernemers attenderen op de 

locaties waar de AED’s aanwezig zijn. 

PM     X    X   X 

Voort 

gang 
              

 Beheer en onderhoud Wie             

3.  Aandachtspunten/monitoring: 

ALGEMEEN: 

Per bedrijventerrein specifiek maatregelen 

>De Peulen: 

>Blauwe Zoom: 

>Nieuweweg: 

>Langeveer: 

W/G 

PM 

 X 

 

 

 X  X  X 

 

 

 X  X 
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>Boven-Hardinxveld: 

 Bespreken op de KVO-vergaderingen. 

4.  Ondernemers wijzen op hun verantwoordelijkheid over, van, 

voor onderhoud en beheer van hun eigen terrein via een 

nieuwsflits/nieuwsbrief :1 maal per jaar. 

W/O

/PM 

   X    X 

 

 

   X 

Voort 

gang 
              

  Wie Q4- 
2021 

Q1- 
2022 

Q2- 
2022 

Q3- 
2022 

Q4- 
2022 

Q1- 
2023 

Q2- 
2023 

Q3- 
2023 

Q4- 
2023 

Q1- 
2024 

Q2- 

2024 

Q3-

2024 

5.  Aangifte- en meldingsbereidheid 

- verstevigen en handhaven van aangifte- en  

   meldingsbereidheid, PM zal dit wederom 

   weer stimuleren (nieuwsbrieven/website) - 

W/ 

PM 

 

 X  X  X  X 

 

 

 

 

 X  X 

Voort 

gang 
              

6.  Brandveiligheid en BHV 

- Promoten van BHV trainingen via 

nieuwsbrief/ website 

- Ondernemers stimuleren tot het maken van 

ontruimingsplannen. 

-    Ondernemers die brandgevaarlijke opslag 

        buiten hebben, worden hierop  

        aangesproken. 

-  

B/O/

G 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  X  X  X 

 

 

 

 

 

 

 

 X  

Voort 

gang 
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 Verkeersveiligheid Wie Q4- 
2021 

Q1- 
2022 

Q2- 
2022 

Q3- 
2022 

Q4- 
2022 

Q1- 
2023 

Q2- 
2023 

Q3- 
2023 

Q4- 
2023 

Q1- 
2024 

Q2- 
2024 

Q3-
2024 

7.  Aandachtspunten/monitoring: 

ALGEMEEN: 

Per bedrijventerrein specifiek maatregelen 

>De Peulen: 

>Blauwe Zoom: 

>Nieuweweg: 

>Langeveer: 

>Boven-Hardinxveld: 

 Bespreken op de KVO-vergaderingen. 

 

 

 

W 

G 

P/W/

G/ 

PM 

 

 

   X  X  X 

 

 

 

 

 

 

 

 X  X 

Voort 

gang 
              

P=Politie, B= Brandweer, G= Gemeente, W= Werkgroep, PM= Parkmanagement Hardinxveld/SBBHG, O = Ondernemers   

Zie verder bijlage 7 voor onder andere Borging van het KVO-proces.
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6  Structuur samenwerkingsverband 

 
Het project wordt uitgevoerd door de Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen  
KVO-B Hardinxveld en bestaat uit de volgende organisaties:  

 

Organisatie Functies 

SBBHG  Voorzitter/ secretaris 

Gemeente Hardinxveld-Giessendam Deelnemer  

Politie Deelnemer  

Brandweer Deelnemer 

Ondernemer(s) Deelnemer(s) 

 

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. 

  

7  Bijeenkomst/ agenda  

 

Tweemaal 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 en mededelingen en agenda vaststelling 
2. Notulen laatste KVO-overleg 
3. Openbaar gebied/parkeerplaatsen  
4. Beveiligingszaken, Incidenten, meldingen en verkeersincidenten afgelopen kwartaal 
5. Cijfers politie, brandweer, gemeente en eventueel van de collectieve beveiliger 
6. Bespreken voortgang “plan van aanpak” en maatregelen 
7. Rondvraag en sluiting 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  


