Individuele opmerkingen uit de enquête Kleinwijk
Kleinwijk
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.
Diverse opmerkingen over te weinig parkeerplaatsen en teveel
groen in plaats van parkeerplaatsen.

Actie
Is in het verleden in kaart
gebracht en er kwam naar
voren dat ondernemers hun
eigen terrein niet voldoende
opruimden waardoor niet op
eigen terrein geparkeerd kan
worden. Tevens zijn er op
diverse plekken parkeer
verboden ingericht juist om
deze reden.
De wijkagent heeft onderzocht
of vrachtwagens langdurig op
het bedrijventerrein mogen
parkeren. Voor de
bedrijventerreinen in bernheze
is een uitzondering gemaakt op
het parkeerverbod voor
vrachtwagens.
De werkgroep heeft geen
invloed op dit punt.

Verder beveiligen met bv Camera/toezicht derde
Opmerkingen over inbraakpreventie

Gladheidsbestrijding

controle politie (meerdere individuele opmerkingen over)

Crossmotoren op speelveld en honden op speelvel

Na inventarisatie in 2018 is
gebleken dat ondernemers
geen kosten willen dragen voor
een camerasysteem op het
bedrijventerrein. Daarmee is het
punt cameratoezicht afgesloten.
Momenteel wordt onderzocht of
collectieve surveillance een
oplossing kan zijn.
De gemeente werkt volgens
vaste strooiroutes en het
bedrijventerrein is een route B.
De helling aan de Noorderbaan
is als aandachtspunt bij de
gemeente benoemd.
Controle door de politie vindt
plaats d.m.v. surveillance ritten.
Dit kan met een politieauto zijn,
maar ook een onopvallend
voertuig kan die surveillance
doen.
Bij overlast op het speelveld,
bel het algemene nummer van
de politie, of maak een melding
bij de gemeente. Dit valt buiten
de mogelijkheden van de
werkgroep.

groen onderhoud van de gemeente

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

drugspanden

Op de website www.kvobernheze.nl is een afbeelding
opgenomen waarop te zien is
wat de norm is van het
onderhoud. Bij klachten, meldt
het bij de gemeente.
In het verleden zijn al eens
metingen door smiley gedaan.
De wijkagenten onderzoeken of
nog eens zo’n meting gedaan
kan worden.
Er zijn de werkgroep geen
drugspanden bekend. Maak
gebruik van de mogelijkheden
om melding te maken als je
verdachte situaties opmerkt.
Meld misdaad anoniem
bijvoorbeeld, of neem contact
op met de wijkagent.

