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Afgevaardigden bedrijventerreinen in KVO-werkgroep  

 

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

Nieuweweg                      Dietrik vdn Berg       info@gebrvandenberg.nl 

Langeveer/Rivierdijk         Arnold Noordermeer a.noordermeer@boermantransport.nl  

De Peulen                        Jan Mudde               j.mudde@giessen.nl 

Blauwe Zoom                   Jan de Hoop            jdh@gebroedersblokland.nl 

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

Brandweer*, Camera Uitleesruimte, Alert Security en Intersafety. 

 

Projectleider/tevens bestuurslid is Chris Tol  chris.tol@kpnmail.nl 

 

Bijzonderheden kunt u melden bij de afgevaardigde op uw terrein 

* Voor namen en email-adressen politie en brandweer →– zie pag 2 

KVO werkoverleg  – hoofdpunten uit overleg november 

➢ ANPR-camera’s en informatieborden terrein De Peulen in gebruik, alle 

terreinen nu voorzien van kentekencamera’s 

➢ Parkeren (onbekende) vrachtwagens op de bedrijventerreinen en de 

handhaving van het parkeerverbod 

➢ Incidenten: Politie gaf aan dat er gelukkig zeer weinig incidenten te 

melden waren; ook Brandweer meldde geen bijzondere incidenten; 

surveillanten van Alert Security meldden meer openstaande deuren, 

ramen etc. Gemeente is bezig met een nieuw onderhoudsplan van de 

bedrijventerreinen.  

➢ Resultaten van de schouwronde* besproken. 

 Tijdens het overleg werden de noodzakelijke afspraken gemaakt. 

*Schouwronde 

In de middaguren voor het werkoverleg werd een schouwronde gehouden op de 

bedrijventerreinen. 

Conclusie was dat de bedrijventerrein er behoorlijk goed bij lagen. 

Parkeerproblemen waren op dit tijdstip niet aan de orde. Wel werd 

geconstateerd dat de toegang van een waterwingebied voor de brandweer 

versperd was; ook wordt de openbare weg nog wel eens gebruikt voor 

bedrijfsactiviteiten. Een aandachtspunt  blijft de opslag van pallets en  

brandbare goederen in de nabijheid van gebouwen (zie ook stukje van de 

brandweer-pag 2) 
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Adviezen/tips voordat u op ‘Kerstreces’ gaat  
  

Tips van de Politie 

                
Incidenten zoals inbraken, vernielingen en in het ergste geval brandstichting kunnen 

we niet voorkomen. Met u samen kunnen wij wel maatregelen nemen om het aantal 

calamiteiten tot een minimum te beperken en wellicht beheersbaar te houden. U als 

ondernemer kunt ons bij deze taak helpen.  

➢ Loop een rondje om uw pand en schat in waar voor u de ‘gevaren’ liggen.  

➢ Zorg dat klimmateriaal is opgeruimd, ramen en deuren goed zijn afgesloten en 

dat brandbaar materiaal achter slot en grendel ligt.  

➢ Bezoek uw pand tijdens de feestdagen en bekijk of de situatie nog is zoals u 

het pand afsloot en achterliet. 

➢ Zorg er voor dat uw gegevens, in geval van calamiteiten, bij de alarmcentrale 

waarbij u bent aangesloten, bekend zijn. Zijn de gegevens van uw 

waarschuwingsadres nog actueel? Of is uw contactpersoon met vakantie de 

komende periode? 

De laatste tip die we mee willen geven is om uw camera’s aan te melden bij “Camera 
in beeld” van de politie. U kunt niet alles in de gaten houden, wij ook niet. Met het 
registreren van uw camera’s kunt u slachtoffers helpen in het opsporingsonderzoek. 
Voor de registratie verwijzen wij u naar de website www.politie.nl , thema ‘Camera in 
Beeld’. 

Rest ons u fijne feestdagen toe te wensen en een veilige jaarwisseling! 

Wijkagent operationeel expert, Antoinet de Bruijn 
Wijkagenten, Tiny Hol, Willem Doesberg en Jaap Hartkoorn. 

Afdeling.D2.WP.Hardinxveld@zuid-holland.politie.nl. 

    

 

Tips van de Brandweer 

            
Buiten opgeslagen brandbare goederen op eigen terrein vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de ondernemer zelf. Vaak is men zich niet bewust van de risico’s 
die een dergelijke opslag met zich meebrengt. Als brandweer staan wij voor minder branden, 
minder slachtoffers en minder schade. Wij geven u dan ook graag enkele tips:  
 

➢ Plaats bij voorkeur brandbaar materiaal binnenin het pand;  
➢ Plaats brandbaar materiaal 5m vanaf uw pand, en stapel niet hoger dan 1,5m;  
➢ Plaats brandbaar materiaal nooit in de nabijheid van gevaarlijke stoffen;  
➢ Wees bewust van ontstekingsbronnen in de nabijheid van opslag, houdt dus ook 

rekening met vuurwerk rond de jaarwisseling.  
 
Meer informatie?  
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de brandweer via 
brandveiligleven@brw.vrzhz.nl  of bekijk onze website: www.brandweer.nl 

R. (Ruud) Alblas, adviseur Risicobeheersing Brandweer Zuid-Holland Zuid 
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