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Afgevaardigden bedrijventerreinen in KVO-werkgroep  

 

Boven Hardinxveld           Rob den Breejen       rob@breejen-shipyard.nl 

Nieuweweg                      Dietrik vdn Berg       info@gebrvandenberg.nl 

Langeveer/Rivierdijk         Arnold Noordermeer a.noordermeer@boermantransport.nl  

De Peulen                        Jan Mudde               j.mudde@giessen.nl 

Blauwe Zoom                   Jan de Hoop            jdh@gebroedersblokland.nl 

 

Projectleider/tevens bestuurslid is Chris Tol  chris.tol@kpnmail.nl 

 

Bijzonderheden kunt u melden bij de afgevaardigde op uw terrein 

 

JAARWISSELING 
 

De oudejaarsviering verloopt dit jaar anders dan we gewend zijn. 

Vanwege de coronamaatregelen is onder andere de horeca gesloten en vindt  

geen eindejaarsfeest plaats in de sporthal. 

Dit betekent dat de oudejaarsviering op een andere wijze zal plaats vinden, 

meer thuis, maar ook wellicht op straat en vanuit andere locaties. 

 

In de nieuwsbrief van de gemeente heeft u kunnen lezen dat SBBHG de 

surveillance uren op alle bedrijventerreinen heeft uitgebreid in 

verband met hangjeugd en vandalisme, vuurwerk en brandgevaar. 

Tevens is de politie extra aanwezig, ook op de bedrijventerreinen. 

 

Nog wat extra tips vanuit  politie en brandweer: 

o plaats brandbaar materiaal bij voorkeur binnen het pand 

o als dat niet mogelijk is: minimaal 5 meter vanaf uw pand 

o stapel e.e.a. niet hoger op dan 5,5 meter 

o plaats brandbaar materiaal nooit in de nabijheid van opslag 

o houd, ondanks het vuurwerkverbod, toch rekening met het afsteken 

van vuurwerk. 

o loop een rondje om uw pand en schat in waar de gevaren liggen 

o zorg dat er geen klimmateriaal aanwezig is; sluit deuren en ramen 

goed af 

o zorg dat uw gegevens in geval van calamiteiten op orde zijn, zoals 

waarschuwingsadressen, contactpersonen etc. 

o plaats voertuigen, busjes, bedrijfsauto’s zoveel mogelijk binnen, dan 

wel op een afgesloten terrein. 

 

Bestuur en werkgroep wensen u een fijne en veilige 
jaarwisseling toe en hopelijk een voorspoedig 2021,  

zowel privé als zakelijk. 
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