
Totaaloverzicht resultaten enquête 2022 Kleinwijk 

Responseis 

Bedrijventerrein Enquête Aantal ondernemingen * Certificeringseis Respons absoluut In 
procenten 

Kleinwijk 2022 35 40% 20 57% 

 

Totaaloverzicht resultaten 

.Veiligheidsbeleving Kleinwijk  

 2019 2022 Abs 

Gevoelens van onveiligheid in 
bedrijfspand of eigen terrein  

23% 15% 3 

Gevoelens van onveiligheid in de 
directe omgeving van het bedrijf. 

31% 25% 5 
 

Overlast  50% 45% 9 

Graffiti   0% 
27% 

0% 0 

Vernieling 5% 1 

Poging tot inbraak 19% 20% 4 

Inbraak bedrijfspanden  15% 15% 3 

Inbraak auto’s 34% 10% 2 

Brandonveilige situatie 15% 0% 0 

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

1% 40% 8 

Aangifte en meldingenbereidheid 31% 40% 8 

Onderhoud en beheer  77% 70% 14 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
31. Kunt u aangeven welke knelpunten dit zijn? 

vrachtauto's laden en lossen op straat 

Toegang naar het industrieterrein 

Straat is te smal, er moeten vrachtauto's laden en lossen, die elkaar dan in de weg staan. 

Fietsstraat word veel te hard gereden en veel vrachtverkeer  



Te zwaar vrachtverkeer en cross motoren  
Auto's die op ons terrein parkeren maar in de weg staan bij het lossen van containers. Niet altijd is te 
herleiden van wie de auto is 
Bij de afslag naar het industrieterrein naar waardsestraat, maar ik begreep dat daar al plannen voor 
worden gemaakt 
Ja de aanleg van een fietsweg op de hoofdtoegang van het industrie terrein is vragen naar 
problemen 

 

 

 



 

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

behandeld willen zien tijdens een bijeenkomst? 

surviance nachts 

cybersecurity 
Wat politie met aangiftes doet? Hoe verwerkt gemeente meldingen van hinderlijk groen, en wat doen ze 
er mee? 

Collectieve veiligheidsmogelijkheden 

hoe drugs dealen tegen te gaan. en hardrijders aan te pakken. 

groenstrook en het (vracht)auto verkeer op de fietsstraat 

Ratten bestrijding 

Vrachtwagen verkeer  verbieden op fietsstraat , verkeerssluis hoger maken of enger op kleinwijk  

Parkeerplaatsen en zwaar verkeer en cross motoren  

Verlichting  

Afslag industrieterrein en wegen schoonhouden en strooien tijdens de winter  



Bewust zijn dat er op een bedrijven terrein bedrijven staan en bestemmingsplan ook uitvoeren en 
uitvoeren van oa ecologisch onderzoek op beton alleen maar kosten met zich mee brengt en totaal geen 
toegevoegde waarde hierin zie je dat de gemeente ver van de werkelijkheid staat.  

Parkeer beleid 

Gladheid bestrijding  

 

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

bedrijventerrein? 

Makkelijk af te sluiten veilig gevoel door drie ingangen van bv 23.00 uur tot 06.00 uur met slagboom 
afsluiten!! En alleen toegankelijk met pasje of nummer bord erkenning  

Steeds meer Poolse arbeiders die ontzettend hard rijden 

Gladheid  

 

 

 
 


