
                                                           

BEDRIJVENTERREINEN CERESLAAN EN DE BEEMD HEBBEN HET 
CERTIFICAAT “KVO CERTIFICAAT BASIS SAMENWERKEN “ 

BEHAALD.

Op 15 november 2010 heeft er een audit door Kiwa plaats gevonden en, is door Kiwa 
verklaard dat Bedrijventerreinen Cereslaan en De Beemd voldoen aan de gestelde eisen zoals 
vastgelegd in het certificatieschema Keurmerk Veilig Ondernemen.
“In het KVO-b maken ondernemers samen met de gemeente, politie en brandweer en 
eventuele andere partijen afspraken om criminaliteit, overlast, onderhoud en beheer op het 
bedrijventerrein aan te pakken”.

Hoe is dit ontstaan?
Op de Cereslaan en De Beemd zijn de ondernemers, onder andere, verenigd in de 
Ondernemersvereniging Heesch ( OVH ) en de Stichting Innovatief Ondernemend Bernheze 
( SIOB ). De afgelopen jaren zijn er vanuit de OVH, SIOB en gemeente diverse initiatieven 
genomen om aspecten van veiligheid op te pakken. Waar het aan ontbrak was een analyse van 
de problematiek en een gezamenlijk, breed gedragen aanpak van de oplossingen gericht op 
veilige en toekomstbestendige bedrijventerreinen voor Heesch.

In de periode september 2009 / maart 2010 is door het MKB Nederland in samenwerking met 
de OVH, SIOB, Gemeente Bernheze, Politie en Brandweer een onderzoek uitgevoerd naar de 
criminaliteitsbeleving op de beide bedrijventerreinen. De resultaten van dit onderzoek welke 
bekend waren in februari 2010 geven aan dat er op de beide bedrijventerreinen in beperkte 
mate sprake is van een aantal veiligheidsproblemen.
De besturen van de diverse organisaties, evenals die van de gemeente, politie en brandweer 
hebben dit onderkend.
Dit is één van de redenen waarom men het Keurmerk Veilig Ondernemen wilde gaan behalen.

In september 2009 is voor de eerste keer de werkgroep “Keurmerk Veilig Ondernemen 
Cereslaan en De Beemd” van start gegaan. Hierin zaten vertegenwoordigers van de volgende 
partijen:

- Gemeente Bernheze;
- Ondernemersvereniging Heesch;
- Stichting Innovatief Ondernemend Bernheze;
- Politie;
- Brandweer;
- MKB Nederland als procesbegeleiding.

Om de veiligheidssituatie van de beide bedrijventerreinen te onderzoeken is gebruik gemaakt 
van de verschillende informatiebronnen.



- Enquête 2009. ( 92 enquêtes zijn verstuurd en 36 ontvangen: een respons van 39.1 % )
- Gegevens van de Gemeente, Politie en Brandweer.
- Het schouwverslag van 19 januari 2010.

Uit de onderzoekgegevens blijkt dat het met de veiligheid op de bedrijventerreinen redelijk 
goed gesteld is. De problemen die naar voren zijn gekomen op de bedrijventerreinen spitsen 
zich toe op de navolgende aandachtsvelden:

1. Gevoelens van onveiligheid in het bedrijf;
2. Gevoelens van onveiligheid in de omgeving van het bedrijf;
3. Overlast, Graffiti en Vernielingen;
4. Inbraak;
5. Brandveiligheid;
6. Onderhoud en Beheer;
7. Verkeersveiligheid.

Eveneens is er een onderzoek gehouden naar de mogelijkheden voor cameratoezicht. Uit 
zowel de veiligheidsanalyse, alsmede ook uit de inventarisatie bij de ondernemers is 
gebleken, dat cameratoezicht op dit moment minder urgent en tevens moeilijk realiseerbaar is.

De samenwerkende partijen hebben een Plan van Aanpak met te nemen maatregelen 
geformuleerd met de navolgende doelstellingen:

- De inspanning tot het terugdringen van de overlast op de bedrijventerreinen;
- Het streven is om met de invoering van de maatregelen met elkaar de veiligheid te 

vergroten op de Cereslaan en De Beemd.
- De ondernemers stimuleren tot het doen van aangifte.
- Ervoor zorgdragend, dat bij de hercertificering de verkeersproblematiek is benoemd, 

en is vastgelegd welke maatregelen de werkgroep in samenwerking met de gemeente 
kan en wil uitvoeren en op welke termijn.

- De continuïteit van het KVO -proces te waarborgen
- Ervoor zorg te dragen, dat de overeengekomen maatregelen met alle mogelijke 

inspanningen gehaald dienen te worden.

Op 9 december 2010 is door de vertegenwoordigde partijen het convenant ondertekend tot 
samenwerking om de veiligheid van personen en bedrijven, en een ongestoord en rechtmatig 
gebruik van goederen en zaken op de Cereslaan en De Beemd te bevorderen.

Wij vragen dan ook uw medewerking in deze zodat wij mede door uw inzet, gezamenlijk de 
veiligheid kunnen bevorderen op de beide bedrijventerreinen.

Enkele maatregelen die wij treffen zijn o.a.:

- Het plaatsen van bebording
- Het opzetten van een website “KVOBERNHEZE”.

Inmiddels is de Ondernemersvereniging Heesch in een vergevorderd stadium om met 
landelijke verzekeraars kortingsafspraken van 10% te maken voor de opstal- en 
inboedelverzekering, onder voorwaarde dat men aangesloten is bij de ondernemersvereniging 
( OVH.).



Tevens zij wij nog verder aan het onderzoeken of er voor de leden van de 
ondernemersvereniging Heesch meer voordelen te behalen zijn door de certificering van het 
KVO-b.

U kan hierop reageren door een mail te sturen aan  ab@vanbakelelektro.nl  .
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