
1 
 

Reacties/Vragen/kopij?                                    Email: secretariaat@sbbhg.nl www.sbbhg.nl Nieuwsbrief oktober 2018 
 

 

                                                                                         

 

 

 
      

Nieuwsbrief oktober 2018 

Bestuur SBBHG 

Voorzitter: 

D.A. Heijkoop 

 

Vicevoorzitter: 

R.A. den Breejen 

 

Secretaris/ 

penningmeester 

T. Boerman  

   

Lid   

Chr. Tol 

Email: 
Secretariaat@sbbhg.nl 

IN DIT NUMMER: 

In Memoriam de heer 
A.N. Vliegenthart                  1 
 
Opnieuw Keurmerk Veilig 
Ondernemen                     1-2  
 
Politiesteunpunt 
Hardinxveld Giessendam    3 
 
Criminaliteitscijfers en 
meldingen                             4 
 
15 november: bijeenkomst 
Digitale Veiligheid (gratis  
deelname)                            5 

 
In Memoriam A.N. Vliegenthart 

 
Tot ons verdriet overleed dit voorjaar ons zeer gewaardeerde 

bestuurslid, oud-voorzitter en medeoprichter van onze stichting 

de heer A.N. Vliegenthart 

Onvermoeibaar heeft hij zich sinds de oprichting ingezet voor onze 

stichting. Collectiviteit stond bij hem hoog in het vaandel. 

 

Opnieuw  

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN (KVO) 

Afgelopen voorjaar is door KIWA weer een audit gehouden in 

verband met her-certificeren KVO.  

Voorafgaand is een enquête gehouden, waarin ondernemers 

werd gevraagd naar hun veiligheidsbeleving en de toestand 

van hun bedrijventerrein in het kader van schoon, heel en 

veilig. Tijdens de audit kwam naar voren dat de 

doelstellingen van de SBBHG in deze weer zijn gehaald, 

waarna de stichting voor de 7e keer het certificaat  

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN in ontvangst kon nemen. 

 

KVO-doelstellingen komende periode (3 jaar) 

De komende KVO-periode zal worden getracht de behaalde resultaten 

vast te houden cq. nog te verbeteren. In, met name het werkgroep-

overleg,  worden per kwartaal de criminaliteitscijfers, brandweercijfers 

etc. geanalyseerd en zo nodig worden de gemaakte afspraken 

bijgesteld. 

Een paar andere aandachtpunten zijn: 

- Verhogen van de aangifte bereidheid  

- Houden van schouwrondes 

- Voorlichting m.b.t. cybercriminaliteit  
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               Een (digitale) versie van het certificaat kunt u opvragen via: secretariaat@sbbhg.nl 

             

    

                

 

Interessant om te weten: een aantal verzekeringsmaatschappijen geeft 

korting op de verzekeringspremie aan bedrijven die zijn gevestigd op 

een KVO-B  gecertificeerd bedrijventerrein. 

 

 Afgevaardigden bedrijventerreinen in KVO-werkgroep  
 

Boven Hardinxveld           Rob den Breejen, rob@breejen-shipyard.nl 

Nieuweweg                      Dietrik vdn Berg, info@gebrvandenberg.nl 

Langeveer/Rivierdijk         Hans vd Burgt,    h.vandeburgt@plusunitservice.nl 

De Peulen                        Jan Mudde,         j.mudde@giessen.nl 

Blauwe Zoom                   Jan de Hoop,       jdh@gebrblokland.nl 

In de werkgroep hebben verder zitting afgevaardigden van Gemeente, Politie, 

Brandweer, Camerauitleesruimte, Alert Security en Intersafety. 

Projectleider/tevens bestuurslid is Chris Tol  chris.tol@kpnmail.nl 
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Politiesteunpunt Hardinxveld-Giessendam 

 

 

V.l.n.r.: Teus Oosterwijk, Antoinet de Bruijn, Jaap Hartkoorn, Tiny Hol en Sander Wiemans 

 
Het politiesteunpunt is geopend op maandag (in de oneven weken), dinsdag en woensdag van 

13.00 tot 17.00 uur en op donderdag van 13.00 tot 21.00 uur. 

 

Contact 

Bij een heterdaadsituatie of een verdachte situatie belt u 112. Indien u contact wilt met de 

politie zonder spoed kunt u bellen naar 0988-8844. 

 

Strafbaar feit gepleegd? Maak altijd een melding of doe aangifte! 

Telefonisch via 0900-8844 of digitaal via www.politie.nl 

 

Websites:  

Politie algemeen of uw wijk :           www.politie.nl 

Facebook basisteam Alvi (Alblasserwaard Vijfheerenlanden):

 www.facebook.com/PolitieAlblasserwaardVijfheerenlanden 

Twitter basisteam Alvi  : www.twitter.com/pol_alvi 

Instagram basisteam Alvi  : www.instagram.com/politie_alvi 

Instagram wijkagenten  :  www.instagram.com/pol_hartkoorn 

                                      en   www.instagram.com/pol_thol 

Opvragen bewakingsbeelden: 

Regelmatig krijgt SBBHG een verzoek van ondernemers om beelden ter 

beschikking te stellen. Vanuit privacywetgeving is dat niet toegestaan.  

Bij incidenten dus altijd aangifte doen bij de politie. 

De politie vraagt zo nodig de beelden op bij de Camera Uitlees Ruimte (CUR) 

te Gorinchem en zal de aangever verder informeren over zijn/haar aangifte. 
 

Voor uitgebreide informatie zie: www.sbbhg.nl 

 

 

(tekst: Antoinet de Bruijn) 

http://www.politie.nl/
http://www.politie.nl/
http://www.facebook.com/PolitieAlblasserwaardVijfheerenlanden
http://www.twitter.com/pol_alvi
http://www.instagram.com/politie_alvi
http://www.instagram.com/pol_hartkoorn
http://www.instagram.com/pol_thol
http://www.sbbhg.nl/
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CRIMINALITEITSCIJFERS EN MELDINGEN 

Politie 

KVO industrieterreinen Hardinxveld 
 

(De Peulen, De Blauwe Zoom, Nieuweweg, Boven-Hardinxveld, Langeveer) 
 

Geregistreerde politiecijfers 1e half jaarcijfers 2018 
(geen gegevens = niet in deze lijst) 

Misdrijven (stuur) 2018 Q 
1 

D
e
 P

e
u
le

n
 

straat: 
NIJVERHEIDSSTRAAT 

A90 OVERIGE (EENVOUDIGE) DIEFSTAL 1 

A95 OVERIGE GEKWAL. DIEFSTAL 1 

straat: INDUSTRIESTRAAT D13 VERLATEN PLAATS NA VERKEERSONGEVAL 2 

A90 OVERIGE (EENVOUDIGE) DIEFSTAL 2 

Totaal de Peulen 6 

N
ie

u
w

e
w

e
g
 

straat: WIEDHAAK A36 DIEFSTAL IN/UIT ANDERE GEBOUWEN (NIET 
GEKWAL.) 

1 

straat: HOUTSCHELF D73 PARKEERPROBLEMEN Incidenten (stuur) 1 

straat: RIJSHAAK A12 DIEFSTAL UIT/VANAF ANDERE VERVOERMIDDELEN 1 

D73 PARKEERPROBLEMEN Incidenten (stuur) 4 

straat: SCHRANK A90 OVERIGE (EENVOUDIGE) DIEFSTAL 1 

E33 Overlast persoon   1 

 Nieuweweg 9 

L
a
n
g
e
v
e
e
r straat: SMEDERIJ/DOK D73 PARKEERPROBLEMEN Incidenten (stuur) 2 

Diefstal fiets   1 

  Totaal Langeveer 3 

B
o
v
e
n
-H

a
rd

in
x
v
e
ld

 

straat: HAVENSTRAAT D13 VERLATEN PLAATS NA VERKEERSONGEVAL 1 

A11 DIEFSTAL UIT/VANAF VAARTUIG 1 

A90 OVERIGE (EENVOUDIGE) DIEFSTAL 1 

D73 Parkeerprobleem   1 

Totaal Havenstraat 5 

 
Brandweer 
Het afgelopen 1e half jaar 2018 heeft de brandweer slechts 1 x uit moeten rukken voor 

een brandje op een van de bedrijventerreinen. 

ANPR-camera’s – hits (meldingen) 1e kwartaal 2018 
- ANPR-camera Boven Hardinxveld      52  

- ANPR-camera Langeveer       17 

- ANPR-camera’s Blauwe Zoom              0 

- ANPR-camera’s Nieuweweg               66 

Dit geeft aan dat onze bedrijventerreinen  regelmatig bezocht worden door personen met 

voertuigen die gesignaleerd staan. Dit kan zijn verdachte personen, voertuigen die niet 

verzekerd zijn, vals kenteken en andere zaken. 

 

De politie is bezig om de hits nog beter in beeld te krijgen. Speciaal m.b.t. de 

onderwerpen die met de veiligheid van de bedrijventerreinen te maken hebben. 
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