Nieuwsflits december 2021

Beste ondernemers,
In deze Nieuwsflits in het kort de resultaten van de door velen van u ingevulde KVO-enquête, een ingezonden stuk over
‘Ondermijning’ en - met de jaarwisseling in zicht - tips en aandachtpunten van politie en brandweer.
Met ingang van 1 januari 2022 verandert de financieringsvorm van de SBBHG in verband met de oprichting van het
nieuwe ondernemersfonds. Daarover hebben wij u al apart geïnformeerd.

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) – her certificering
Afgelopen periode heeft een her certificering KVO plaats gehad. Met de input van een door
ondernemers ingevulde enquête is een 3-jarig plan van aanpak gemaakt. Om deze
activiteiten uit te voeren en te waarborgen is een convenant afgesloten in het samenwerkingsverband van Gemeente, Politie, Brandweer en de KVO-werkgroep van de SBBHG.
In onderstaande tabel is het resultaat van de KVO- enquête augustus 2021 summier
weergegeven. Uitgebreidere informatie treft u binnenkort aan op onze website.

Resultaten veiligheidsenquête

2021

2018

2015

Doelstelling
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%

+

Nieuwsflits December 2021 www.sbbhg.nl

email: secretariaat@sbbhg.nl

1

Aandachtpunten komende KVO-periode
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 ondernemer

Ondermijning - bijdrage Kyra van den Akker – Adviseur Gemeente
Beste ondernemers,
Mijn naam is Kyra en ik ben sinds juli 2021 Adviseur Ondermijning bij de gemeente HardinxveldGiessendam. Wij willen als gemeente een veilige omgeving creëren en onderhouden en daar kunnen jullie
ons als stichting SBBHG bij helpen. Dit willen wij doen door het thema ondermijning beter op de kaart
zetten door onder andere te investeren in bewustwording, weerbaarheid en het oppakken van signalen in
samenwerking met partners, waar jullie uiteraard ook onder vallen. Onder andere jullie zijn belangrijke
ogen en oren op het industriegebied hier in deze gemeente. In het kader van de veiligheid zullen we
daarom wellicht ook wat vaker controles uit gaan voeren de komende tijd. Meldingen van ondermijning
kunnen gedaan worden bij de gemeente op het daarvoor bestemde meldpunt
(ondermijning@hardinxveld-giessendam.nl). Ook ben ik bereid om op deze manier jullie vragen te
beantwoorden over bijvoorbeeld het veilig verhuren van panden of het sparren over mogelijke signalen.
Mocht je liever bij de politie willen melden dan kan dat uiteraard ook, of anoniem via Meld Misdaad
Anoniem (www.meldmisdaadanoniem.nl of 0800-7000).

Feestdagen
Tijdens de feestdagen wordt door Politie en Alert Security extra gesurveilleerd op de
bedrijventerreinen. Dit n.a.v. van vervelende incidenten, waaronder grote branden in het verleden.
Het verzoek aan alle ondernemers is, om schade te voorkomen, brandbaar materiaal (afval ed.)
dikwijls opgeslagen tegen panden, losse materialen, tegen panden staande ladders etc. te
verwijderen.

Nog wat extra tips van Politie en Brandweer
o plaats brandbaar materiaal bij voorkeur binnen het pand
o als dat niet mogelijk is: minimaal 5 meter vanaf uw pand en niet hoger dan 5,5 m
o plaats brandbaar materiaal nooit in de nabijheid van opslag
o berg gevaarlijke stoffen apart op
o houd, ondanks het vuurwerkverbod, toch rekening met het afsteken van vuurwerk
o loop een rondje om uw pand en schat in waar de gevaren liggen
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o zorg dat er geen klimmateriaal aanwezig is; sluit deuren en ramen goed af
o zorg dat uw gegevens in geval van calamiteiten op orde zijn, zoals
waarschuwingsadressen, contactpersonen etc.
o plaats(bedrijfs) voertuigen zoveel mogelijk binnen, dan wel op een afgesloten terrein
o zorg voor een goede toegangsbeveiliging (hekwerk/verlichting)
Contactadressen:
Politie
- Wijkagenten: Afdeling.D2.WP.Hardinxveld@zuid-holland.politie.nl
Brandweer
Specifieke vragen voor de brandweer kunt u richten aan r.alblas@vrzhz.nl of 0622680521.
Alle ‘gewone’ vragen mogen naar veiligleven@vrzhz.nl .
Op www.brandweer.nl/voor-bedrijven treft u uitgebreide informatie aan met diverse checklists, o.a.:
Opslag, Electra en Risicomanagement

Bestuur SBBHG
Voorzitter:
D.A. Heijkoop
Vicevoorzitter:
R.A. den Breejen
Secretaris/
penningmeester
T. Boerman
Leden:
P. Huizer
Chr. Tol

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

Bestuur en werkgroep wensen u een fijne en veilige jaarwisseling toe en
hopelijk een voorspoedig 2022
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