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VOOR BEDRIJVEN EN BEWONERS

Whatsapp−groep
Bedrijventerreinen
Gemeente Bladel

Meer informatie over
parkmanagement vindt u op:
www.bladel.nl
www.obgb.nl
www.kvobladel.nl
www.iskempen.nl

Vragen of opmerkingen:
Gemeente Bladel, Guus Stappaerts
(g.stappaerts@bladel.nl, tel. 0497-362 448)

Uitslag Keurmerk Veilig
Ondernemen enquete
In de zomermaanden is u gevraagd een enquête in te vullen
voor de hercertificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen
(KVO). Hierop is een grote respons gekomen; maar liefst 110
bedrijven hebben de enquête ingevuld. Iedereen die de enquête
in heeft gevuld en meegedacht heeft aan het verbeteren van
de veiligheid op de bedrijventerreinen bedanken we Zoals
gebruikelijk zijn er onder degenen die de enquêtes hebben
ingevuld weer drie slagroomtaarten verloot. Dit maal zijn de
taarten gewonnen door Buzzi Space Manufacture, Prowork
Home Systems en Verandahome.

Boven het landelijk gemiddelde
De resultaten van de enquête laten zien dat we over
het algemeen op de goede weg zijn en boven het
landelijk gemiddelde scoren, maar er zijn natuurlijk altijd
verbeterpunten. Deze zitten met name in bereikbaarheid,
communicatie en verkeersveiligheid.

Gemeente Bladel, Jesse Scheres
(j.scheres@bladel.nl, tel. 0497-362 423)
OBGB, Hetty van der Hamsvoort
(hetty@obgb.nl, tel. 06-41559548)
Parkmanagement Gemeente Bladel
Postbus 11
5530 AA Bladel

Dit zijn dan ook de speerpunten die de werkgroep de komende
drie jaren, naast de lopende initiatieven, nadrukkelijker
op gaat pakken. Hierbij willen wij u als ondernemer het
komende jaar ook intensiever betrekken zodat we een beter
beeld van het probleem krijgen.

Veiligheid op de bedrijventerreinen:
Opmerkingen m.b.t. de veiligheid op de bedrijventerreinen?
U kunt meldingen doen op kvobladel.nl of contact opnemen
met het bedrijvenpreventieteam:
Bedrijventerrein de Sleutel
Coördinator:
Gerard Swaanen, Tokheim Netherlands,
telefoonnummer 0497-389577
Contactpersoon:
Hallenstraat, Bedrijfsweg, Handelsweg, Raambrug:
Flip Grave, WVK-groep, tel. 0497-331210
Contactpersoon:
Industrieweg, Nijverheidsstraat, Ambachtsweg:
Theo Lauwers, Autoschade Lauwers B.V., tel. 0497-384255

10 jaar Keurmerk Veilig Ondernemen en
hercertificering
Tijdens de Onderweg naar huis bijeenkomst bij MCB Direct
van 8 december 2016 is onder andere het 10-jarig bestaan
en de hercertificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen
gevierd. Dit betekent dat het Keurmerk Veilig Ondernemen in
Bladel een van de oudste en langstlopende van Nederland is.
Als een van de langst lopende KVO’s van Nederland zijn we
dan ook blij met de hercertificering die we op 7 december
2016 hebben behaald. Het certificaat is geldig tot en met
december 2019.

Bedrijventerrein Hapert
Coördinator:
Renier Saris, Wagenbouw Hapert, tel. 06-52328035
Mocht de straat waarover de melding gaat, niet vermeld staan
in het overzicht, dan kunt u contact opnemen met parkmanager
Hetty van der Hamsvoort.

OBGB maakt begin 2017 twee WhatsApp-groepen aan
voor de bedrijventerreinen in Hapert (Hapert, KBP)
respectievelijk en Bladel (Leemskuilen, de Beemd
en de Sleutel). Zoals bij de buurtpreventieprojecten
binnen de gemeente is het ook hier de bedoeling
om te streven naar het voorkomen van inbraken,
diefstal, vernielingen en overlast. Gebleken is dat de
oprichting van het bedrijven-preventieteam hier al
werkelijk aan bijdraagt.
Binnen deze Whatsapp-groepen worden meldingen gedaan
van verdachte situaties. In geval van ernstige calamiteiten
kunnen deze middelen gebruikt worden (slechts) door OBGB/
Parkmanagement om met de leden te communiceren. De
parkmanager beheert deze groepen en voorwaarde is dat het
deelnemend bedrijf lid is van OBGB. Elke bedrijfslocatie levert de
contactgegevens van maximaal twee medewerkers aan (meest
logisch is die personen die een bepaalde verantwoordelijkheid
dragen in het bedrijf) aan whatsapp@obgb.nl. Het mobiele
nummer van deze medewerkers wordt opgenomen in de
Whatsapp-groep.
Het is altijd de verantwoordelijkheid van het bedrijf om OBGB
te voorzien van wijzigingen m.b.t. contactgegevens (doorgeven
via whatsapp@obgb.nl).

Spelregels
De volgende spelregels zijn van toepassing:
- Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
- Bedrijven en bewoners zijn woonachtig op de bedrijventerreinen waar de
WhatsApp-groep betrekking op heeft.
- WhatsApp is een initiatief van OBGB.
- De politie komt alleen in actie via een melding bij 112 of 0900-8844.
- Laat door middel van een WhatsApp bericht aan elkaar weten of 112 al gebeld is!
- Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
- Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten.
- Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan voor het verstrekken
van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde
is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed
beschreven worden.
- Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
- Gebruik deze WhatsApp-groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor
onderling contact/privéberichten.
- Deelnemers gebruiken de WhatsApp-groep volgens de SAAR-afkorting:

S = Signaleer
Dit is enkel het constateren van een situatie die in aanmerking komt om te melden. U ziet
bijvoorbeeld meerdere malen een onbekend autobusje langzaam door de straat rijden.

A = Alarmeer
In het voorbeeld van het autobusje is er geen direct gevaar of dreigende situatie.
Gebruik in zo’n geval het 0900-8844 nummer, in het geval van spoed belt u naar 112.

A = App
U vat bijvoorbeeld kort uw gesignaleerde gebeurtenis samen: “onbekend wit Ford Transit
busje met kenteken xx-xx-xx meerdere malen langzaamrijdend gepasseerd en gemeld
op nummer 0900-8844”. Geef altijd aan dat u al gebeld heeft naar 0900-8844 (of 112).

R = Reageer
Eventueel reageren. Schat de situatie in naar eventuele risico’s voor eigen veiligheid.
Indien die laag zijn kunt u naar buiten gaan en de bestuurder aanspreken dan wel laten
zien dat u hem of haar in de gaten houd.
- Reageer niet als er niets te melden is (geen reacties als ‘hier is het rustig’ of ‘niets gezien’).

Bewoners op het bedrijventerrein kunnen meedoen met
de Whatsapp-groepen. Het OBGB lidmaatschap voor deze
bewoners is - uiteraard - geen voorwaarde.

Wij zijn nog op zoek naar coördinatoren voor bedrijventerreinen
de Beemd en het KBP.

Bereikbaarheid
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Communicatie

Verkeersveiligheid
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Voorwoord
De achtste uitgave van de Parkmanagement
Nieuwsbrief ligt voor u, ‘huis-aan-huis’ verspreid
op de bedrijventerreinen van gemeente Bladel.
Middels deze nieuwsbrief informeren we
iedereen over zaken die betrekking hebben op
parkmanagement. De kwaliteit van de terreinen
behouden en verbeteren vormt nog steeds een
gezamenlijke doelstelling.
Op 27 oktober jl. brak een zeer grote brand uit bij OBGBlidbedrijf Koster Keunen. Dit bedrijf voldeed aan de nodige
vergunningen en voorschriften. Gelukkig zijn er geen
slachtoffers gevallen of schadelijke stoffen vrijgekomen.
Naar aanleiding van dit voorval is gebleken hoe belangrijk
en essentieel communicatie is. Ook de ontsluiting van
bedrijventerrein de Sleutel zal de aandacht krijgen de
komende tijd binnen onze werkgroep.
Onze bedrijventerreinen zijn KVO-gecertificeerd tot
en met december 2019. Dat is een mooi resultaat en
betekent vooral de belofte van alle betrokken partijen;
politie, brandweer, gemeente en ondernemers om er
weer voor te gaan de komende drie jaar!
Werkgroep KVO

Wij wensen u
fijne feestdagen
en een gelukkig
en veilig 2017!

In deze uitgave o.a.:
Brand Koster
Keunen op
bedrijventerrein
de Sleutel

Collectieve
surveillance
Securitas

Whatsapp−groep
Bedrijven−
terreinen
Gemeente Bladel

Pagina 3

Pagina 5

Pagina 6

Gemeente Bladel, OBGB en KBP ‘Onderweg naar huis’

5 jaar Parkmanagement
Bedrijventerrein Gemeente Bladel
Oprichting Parkmanagement KBP
Donderdag 8 december 2016 was het weer
tijd voor een traditie op de OBGB agenda: de
eindejaarsbijeenkomst ‘Onderweg naar huis’.
In samenwerking met gemeente Bladel en het
Kempisch Bedrijvenpark organiseerde OBGB
een gezellig samenzijn bij MCB Direct (voorheen
Staalmarkt) op het Kempisch Bedrijvenpark.
Volop in beweging
Parkmanagement Bedrijventerreinen gemeente Bladel, een
initiatief van gemeente Bladel en OBGB dat zich inzet voor de
leef- en werkbaarheid van bedrijventerreinen, bestond namelijk
vijf jaar. “Het was een actief en geslaagd verenigingsjaar”, blikte
voorzitter Frits Oomen terug. “We hebben interessante en
drukbezochte bijeenkomsten gehad; veel activiteiten gericht
op samenwerking en krachtenbundeling. OBGB is volop in
beweging.”
Lees verder op pagina 2 >>
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Vervolg pagina 1 >>

Ook waarnemend burgemeester Peter Maas beaamde dit. Pas
sinds kort in de gemeente Bladel actief maar onder de indruk
van de werklust van diens ondernemers. “Parkmanagement
is met elkaar betrokken bezig zijn in het belang van de
gemeente, door coördinatie weet je sneller wat er leeft en kan
de gemeente de ondernemers dan ook snel bedienen.”
Vervolgens werd een video getoond die de vijfjarige mijlpaal
in beeld brengt. Na de revitalisering van de bedrijventerreinen
in Hapert en Bladel, werd een collectief gevormd dat zich
inzette om industrieterreinen in de gemeente schoon, veilig,
bereikbaar en heel te houden. In het filmpje spreken ook
ondernemers zich uit, waaronder Michiel Wissink van VDL
Fibertech, die zich volgend jaar op het Kempisch Bedrijvenpark
gaan vestigen.
“Samen moeten we de industrieterreinen leefbaar houden”,
zegt Martijn van den Broek van Van Ham Tenten & Podia.
“Zo kunnen we werkbaarheid behouden en verder
optimaliseren.”

Keurmerk Veilig Ondernemen
Voordat de aanwezigen zich te goed kunnen doen aan het
uitgebreide buffet reikte Onno Keuker namens MKB Nederland
KVO-B certificaten aan OBGB. “Deze certificaten zijn voor
drie jaar geldig. Het leuke is dat je als OBGB-lid dankzij dit
keurmerk korting krijgt op je verzekeringspremie.”
Alsof dat alleen niet al reden genoeg is om lidmaatschap
aan te vragen! Ook Lucas Verhagen van FittinQ, aanstaand
bewoner van het Kempisch Bedrijvenpark, wist dat. Hij kreeg
tot slot van het formele gedeelte een bloemetje uitgereikt,
omdat FittinQ het driehonderdste lid is van OBGB.
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SECURITAS

Collectieve
surveillance

Brand Koster Keunen op
bedrijventerrein de Sleutel
Op donderdagavond 27 oktober 2016 brak
een zeer grote brand uit bij wasfabrikant
Koster Keunen aan de Raambrug 3 in Bladel.
Bij deze brand zijn geen slachtoffers gevallen
en zijn geen schadelijke stoffen vrij gekomen.
In het pand waren ook geen gevaarlijke
stoffen aanwezig. Koster Keunen heeft geen
verhoogd veiligheidsrisico en het bedrijf
voldeed aan de nodige vergunningen en
voorschriften.

controle. Om deze reden is er ook geen gebruik gemaakt van
de sms-dienst NL alert en ook geen WAS-sirene ingezet. Uit
de metingen die tijdens en na de brand zijn gedaan door
de brandweer en het RIVM (gezondheidszorg). zijn geen
afwijkende resultaten gekomen.

Inzet hulpdiensten en toegang tot het
bedrijventerrein tijdens de brand

De vloeibare was die bij de brand is vrijgekomen heeft
veel schade veroorzaakt aan het rioleringssysteem en aan
delen van het wegdek. Na de brand lag de eerste prioriteit
bij de veiligheid op de wegen en de afwatering van het
vuilwater van de omliggende bedrijven. Daarna is ook
de regenwaterriolering gereinigd. De reiniging van het
regenwaterriool heeft langer geduurd. Een gespecialiseerd
bedrijf heeft de vastzittende was verwijderd.

Vanwege de aard van de brand is de hulpverlening
door brandweer, politie, geneeskundige diensten en
gemeente opgeschaald naar een gecoördineerde inzet.
Vanaf dat moment wordt binnen het geformeerde team
(Commando Plaats Incident of CoPI) de regie gevoerd op
de brandbestrijding en een bron- en effectgebied bepaald.
Het aangewezen brongebied is afgezet door de politie om
de veiligheid en de bereikbaarheid voor de hulpdiensten te
kunnen waarborgen; de impact op de bereikbaarheid van
het bedrijventerrein is daarmee groot geweest.
Tijdens de brand is voortdurend gemonitord of ontruiming
van omliggende panden en woningen noodzakelijk was.
Ontruiming bleek niet nodig, het brongebied was onder

Vervolg

Een goede communicatie met bedrijven en omwonenden is
tijdens de brand wederom erg belangrijk gebleken. Binnen
de werkgroep van het Keurmerk Veilig Ondernemen wordt
daar komende periode extra aandacht aan besteed. Eén
van de initiatieven die op korte termijn wordt uitgevoerd is
Op vrijdagmiddag 28 oktober rond 13:40 uur werd het sein de KVO- Whatsappgroep voor bedrijven en omwonenden.
brandmeester gegeven. De brand was zo destructief dat Daarover leest u meer in deze nieuwsbrief. Ook wordt een
een oorzaak van de brand door de brandweer niet meer te informatieavond georganiseerd door de Veiligheidsregio
achterhalen was.
met het thema Brandveilig Ondernemen. Daarnaast is de
bereikbaarheid en ontsluiting van het bedrijventerrein een
Na de brand;
belangrijk actiepunt.

werkzaamheden en maatregelen

In 2016 is door de Leden Vergadering van
OBGB besloten een alternatief plan uit te gaan
werken voor de collectieve surveillance. Dit
vanwege het feit dat het aantal deelnemers
terugliep en Securitas voornemens was het
aantal uren per nacht af te bouwen.

OBGB draagt zorg voor het financiële aspect daarvan; er is
Bestaande deelnemers zijn door OBGB en Securitas waarborg voor de korting op verzekeringspremies vanwege
benaderd en zij hebben een voorstel ontvangen waarmee de aanwezigheid van deze camera’s alsook de collectieve
een (individuele) kostenbesparing gerealiseerd wordt. Er surveillance.
zullen onder andere geen basiskosten en keyholding in
rekening gebracht worden. Dat geldt ook voor de eerste drie Vragen
alarmmeldingen per jaar. Niet-deelnemers zullen in de loop Neem dan contact op met:
van de komende twee jaren benaderd worden. Securitas Securitas, Kenny van Leur, 06-51916697
Lagere kosten voor deelnemers
garandeert zeven surveillance uren per nacht gedurende Kenny.van.Leur@securitas.nl
De werkgroep heeft gesprekken gehad met een aantal 2017 en 2018.
partijen, waaronder wederom Securitas. Securitas heeft
in deze gesprekken aangegeven de surveillance te willen Camerabeveiliging
blijven verrichten met lagere kosten voor individuele De bedrijventerreinen worden extra beveiligd door de
deelnemers, hogere deelnamegraad en gelijkblijvende aanwezigheid van elf camera’s. Deze hebben met name een
inzet. Zowel OBGB als Securitas zijn overeengekomen dat preventieve werking; het OBGB-bestuur is voornemens deze
er daartoe afspraken gemaakt worden voor een periode van camerabeveiliging uit te breiden.
twee jaar. De wetenschap dat er nooit meer een collectief
georganiseerd zal worden als nu volledig gestopt wordt heeft
het OBGB-bestuur doen besluiten de collectieve surveillance
weer nieuw leven in te blazen.

Zeven surveillance uren per nacht

Een aantal tracés en rioolaansluitingen dient vervangen
te worden. Indien er overlast is of gebreken zijn aan het
riool kan dit gemeld worden bij de gemeente. Bedrijven
en omwonenden die schade hebben geleden door de
brand worden geadviseerd in eerst instantie hun eigen
verzekering te raadplegen.
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