
Totaaloverzicht resultaten enquête 2019 Kleinwijk 

Responseis 

Bedrijventerrein Enquête Aantal ondernemingen * Certificeringseis Respons absoluut In 
procenten 

Kleinwijk 2019 46 40% 26 57% 

 

Totaaloverzicht resultaten 

.Veiligheidsbeleving Kleinwijk  

 2015 2019 Abs 

Gevoelens van onveiligheid in 
bedrijfspand of eigen terrein  

17% 23% 6 

Gevoelens van onveiligheid in de 
directe omgeving van het bedrijf. 

17% 31% 8 
 

Overlast  10% 50% 13 

Graffiti      
3% 

  0% 0 

Vernieling 27% 7 

Poging tot inbraak - 19% 5 

Inbraak bedrijfspanden  7% 15% 4 

Inbraak auto’s 0% 34% 9 

Brandonveilige situatie 7% 15% 4 

Ind.opmerkingen m.b.t. knelpunten 
verkeers-veiligheid 

10% 1% 2 

Aangifte en meldingenbereidheid - 31% 8 

Onderhoud en beheer  86% 77% 20 

Ontsluiting bedrijventerrein 93% 100% 26 

Gladheidbestrijding 41% 62% 16 

Bewegwijzering naar het terrein 87% 92% 24 

Bereikbaarheid openbaar vervoer  59% 100% 26 

Bewegwijzering op het terrein 83% 85% 22 

Openbare parkeergelegenheid 
vrachtauto’s 

-  15% 4 

Openbare parkeergelegenheid 
personenauto’s 

- 34% 9 

Verlichting op het bedrijventerrein - 100% 26 

KVO-werkgroep 94% 100% 12/ 
14* 

Ondernemersvereniging  95% 100% 20/ 
6* 

Brandweer 93% 100% 17/ 
9* 

Gemeente 72% 88% 13/ 
10* 

Politie 94% 100% 19/ 
7* 

Signalen opgevangen omtrent deze 
vormen van criminaliteit 

0% 
21% 3/5* 

Aandacht voor dit onderwerp binnen 
het KVO 

86% 92% 24 

RI&E uitgevoerd  35% 65% 10/ 
7** 

 

 



14. Volledig resultaat enquête Kleinwijk  

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

31. Kunt u aangeven welke knelpunten dit zijn?2 antwoorden 

Vrachtauto's laten vaak een aanhanger tegenover ons perceel achter, waardoor er dan geen 

vrachtauto meer, bij ons het terrein op of af kan. Wanneer er duidelijker aangegeven wordt, waar wel 

geparkeerd kan worden zonder overlast voor een andere ondernemer, is dat voor ons erg prettig. 

te weinig parkeerplaatsen. afsluiten van de weg door vrachtwagen minimaal 1x per week. 

 



 

 

 

 



 

36. Welke onderwerpen zou u in het kader van openbare orde en 

veiligheid graag behandeld willen zien tijdens een bijeenkomst?  

 inbraakpreventie / gladheidsbestrijding 

 meer politie rondrijden 

 parkeren 

 Inbraak preventie 

 groen onderhoud van de gemeente 

 Openbare Parkeergelegenheden (veel te weinig) 

 parkeeroverlast 

 Camera bewaking 

 Aanpak inbraakpreventie, camera toezicht industrieterrein Kleinwijk, parkeer gelegenheid 

 snelheid op bedrijventerrein is beperkt tot 30 km/uur maar daar houdt niemand zich aan, lijkt 
regelmatig op een racebaan 

 drugspanden 

 Crossmotoren op speelveld en honden op speelveld 

 

37. Heeft u nog opmerkingen, suggesties of reacties over o.a. veiligheid op 

uw bedrijventerrein? 

 Verder beveiligen met bv Camera/toezicht derde 

 controle politie. 

 meerdere openbare parkeerplaatsen i.p.v. van de groenstroken 

 toegangscamera voor de toegangswegen 

 Camerabewaking vanaf snelweg zijde 

 Er zijn veel te weinig openbare parkeergelegenheden (te veel groenstroken het is een 
bedrijventerrein geen park. 

 Camera bewaking 

 Meer surveillance politie 
 



 

 

 

 


