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Op 15 november 2012 zijn de bedrijventerreinen Cereslaan en De Beemd gehercertificeerd 
door KIWA. In deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de voortgang en de stand 
van zaken van het Keurmerk. 
 
 
Keurmerk Veilig Ondernemen 
Voor ondernemers meer dan veiligheid alleen 
 
In de aanloop naar her-certificering voor KVO-B (Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrij-
venterreinen) zijn meer processen op gang gekomen dan alleen de direct gerelateerde 
processen. Saamhorigheid is er een van. 
 
Anthony van Bakel (Van Bakel Elektro) was namens de Ondernemers Vereniging Heesch 
(OVH) lid van de werkgroep KVO-B, naast Jack van der Dussen, SIOB (stichting Innovatief 
Ondernemend Bernheze) en vertegenwoordigers van gemeente, politie, brandweer en met 
ondersteuning vanuit MKB Nederland. Volgens de beide heren was er de Ondernemers Ver-
eniging Heesch veel aan gelegen om de bedrijventerreinen Cereslaan en De Beemd een 
veiligheidskeurmerk te laten krijgen. Directe aanleiding was de inbraak in 2005 bij – voorma-
lig – Big Boss en de vermeende subsidie voor beveiliging van bedrijventerreinen.  
 
Kritische punten 
Camera’s en manbewaking bleken niet de oplossing. Het bleek een kostbare aangelegen-
heid ondanks een beschikbaar subsidiebedrag. Toen kwam KVO-B in beeld en werd een 0-
meting gedaan via een enquête om tot een plan van aanpak te komen. De 0-meting en de 
‘schouw’ in de avonduren maakten de kritische punten duidelijk én de noodzaak van sa-
menwerking. En zo kwam eind 2010 het eerste KVO-B certificaat tot stand.  
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Saamhorigheid 
Veiligheid is helaas geen vaststaand feit. Het boevengilde ontwikkelt zich en altijd ligt de 
nonchalance op de loer. Daarom werd ook meteen een 1-meting gedaan en een nieuw plan 
van aanpak gemaakt. Cruciaal was het gevoel van saamhorigheid, wat terug te vinden is in 
het lidmaatschap van de OVH, de open communicatie en elkaar aanspreken. Ook het over-
leg met de gemeente was onderdeel van het continue proces voor dit veiligheidskeurmerk. 
Bijvoorbeeld over de gebrekkige verlichting op de openbare ruimte, geparkeerde auto’s en 
zwerfvuil.  
 
Her-certificering 
Het duurde even voordat in 2011 het plan van aanpak werd opgepakt. Maar de leden van de 
Ondernemers Vereniging Heesch: Anthony van Bakel, Harold van Munster, Harm Peters en 
Mark Leijen wisten, samen met gemeente, politie en brandweer het vuur weer aan te wakke-
ren en iedereen weer te activeren. En er is heel veel uit voort gekomen. Dankzij het lidmaat-
schap van de bedrijven bij de OVH kent men elkaar en is de slagkracht groot, Eric Thijssen 
van de Brandweer heeft ontruimingsplannen gemaakt, Rabobank Maatschappelijk Stimule-
ringsfonds heeft gezorgd dat de bebording er kon komen, en bovendien is de korting op 
brandverzekeringen niet onaantrekkelijk. Maar ook indirect zijn er voordelen te bespeuren als 
lid van de ondernemersvereniging zoals collectieve afvalinzameling, energie-inkoop, BHV-
cursussen en het ‘goede buurmanschap’.  
 
De bedrijventerreinen Kleinwijk in Nistelrode en Retsel in Heeswijk Dinther zullen komend 
jaar gaan werken aan de certificering KVO-B. 
 
Schouw op de bedrijventerreinen  

 

De werkgroep KVO-b houdt twee keer per jaar een schouw op de bedrijventerreinen. We 

kijken dan naar allerlei zaken: hoe ziet er openbaar groen eruit, hoe staat het met parkeren, 

is het schoon, zijn er onveilige (verkeers)situaties, hoe liggen de private kavels erbij, is de 

verlichting in orde, etc. 

Eén schouw vindt overdag plaats, de andere in de avond, wat ons onder meer de mogelijk-

heid geeft de verlichting onder de loep te nemen. 

 

De eerste schouw was op woensdag 26 juni 2013 overdag. Tijdens deze schouw is onder 

meer gekeken of de terreinen opgeruimd zijn. Dat geldt natuurlijk voor de openbare ruimte, 

maar nadrukkelijk ook voor de private kavels. Wanneer de werkgroep KVO-b meent dat er 

aanleiding toe is, zullen we contact opnemen met de betreffende ondernemers. 

Op 20 november a.s. staat de avondschouw gepland voor bedrijventerrein Cereslaan en De 

Beemd. 
  
Doen van meldingen 
 
Mochten zich situaties voordoen die vragen om directe actie van de werkgroep KVO-b, dan 
kunt u deze melden via de website www.kvo-bernheze.nl. 
 
Inventariseren aanwezigheid AED op de bedrijventerreinen 
 
Op de website www.kvo-bernheze.nl staat een overzicht van de in Heesch aanwezige AED 
apparaten. Heeft u een AED apparaat en staat het niet in deze lijst, meldt het ons dan via de 
website. Met deze meldingen maken wij een compleet overzicht van aanwezige AED appa-
raten, wat bijdraagt aan de algehele veiligheid. 
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Bezoek brandweer 
 
De brandweer bezoekt de bedrijventerreinen Cereslaan en De Beemd om de voor de 
veiligheid noodzakelijke punten te controleren. De brandweer neemt vooraf contact op om de 
bezoeken aan te kondigen. 
 
Alarmopvolging / Camerabeveiliging 

Laat het ons weten, als u alarmopvolging en/of camerabeveiliging heeft!  
Om de veiligheid op de bedrijventerreinen te vergroten wil de werkgroep in kaart brengen 
welke vormen van alarmopvolging en/of camerabeveiliging de ondernemers gebruiken. Na 
het inventariseren kunnen mogelijkheden tot koppelen van camerabeveiliging of gezamenlij-
ke surveillance onderzocht worden. 
U kunt dit melden via de website www.kvo-bernheze.nl. 
 
Snelheidsmeting Kruishoekstraat 

De politie heeft door middel van een smiley een snelheidscontrole gehouden op de Kruis-
hoekstraat in beide richtingen. De toegestane snelheid is hier 30 km per uur. 97% van de 
24000 gemeten automobilisten rijdt te hard. Gezien het karakter en gebruik van de weg zou 
het een gebiedsontsluitingsweg moeten zijn met daaraan verbonden een max. snelheid van 
60 km per uur. De gemeente is geadviseerd om de weg aan te passen en eventueel snel-
heidbeperkende maatregelen te nemen. 
 
Collectieve verzekeringen 

Bedrijven die gevestigd zijn op KVO gecertificeerde bedrijventerreinen en lid zijn van de on-
dernemersvereniging Heesch, kunnen onder bepaalde voorwaarden 10% korting ontvangen 
op de premies voor gebouwen-, inventaris/goederen- en bedrijfsschadeverzekeringen. Dit 
geldt voor nieuw aangeboden risico’s als ook voor bestaande verzekeringen. Interpolis en 
Nationale Nederlanden hebben toegezegd een premiekorting van 10% toe te passen onder 
de volgende, strikte condities: 
- uw assurantietussenpersoon is Rabobank Bernheze Maasland of Van Heugten Verzekerd; 
- en de korting heeft alleen betrekking op de opstal-/brandverzekering van objecten uitslui-
tend op de genoemde bedrijventerreinen; 
- en u bent, als eigenaar of gebruiker, lid van Ondernemersvereniging Heesch. 
Voor meer informatie aangaande uw kortingsmogelijkheden verwijzen wij u naar uw assuran-
tietussenpersoon (Van Heugten Verzekerd 0412-690000 en Rabobank Verzekeringen 0412-
457600). 
 
Aanleveren input voor deze nieuwsbrief 
 
Om elkaar te blijven informeren over en stimuleren voor het behouden van het keurmerk, 
verschijnt deze nieuwsbrief een maal per kwartaal. Heeft u zelf nieuws wat u met mede on-
dernemers wilt delen? Meldt het dan via de website www.kvo-bernheze.nl. 
 
Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van de informatie in deze nieuwsbrief? 
Stel uw vraag via het contactformulier op de website www.kvo-bernheze.nl. 
 
Wilt u zich aan- of afmelden voor het ontvangen van deze nieuwsbrief? Stuur een email via 
het contactformulier op de website www.kvo-bernheze.nl. 
 
 
 

 


