SBBHG
KVO-periode 2018 – 2021
Operationele weergave aandachtpunten:

Uitwerkingsschema geselecteerde maatregelen
behorend bij de doelstelling
Doelstelling

- Onveiligheidsgevoelens binnen het bedrijf/eigen terrein en
in de directe omgeving v/h bedrijf
- Overlast
- Aangifte bereidheid/meldingen

Wie

1

Bewustwording bij deelnemers over veiligheid door
nieuwsbrieven, websites, persoonlijke contacten.

SBBHG

2

Halfjaarlijkse terugkoppeling incidentencijfers naar KVO-B
werkgroep en eventuele acties ondernemen in de KVO-B
vergaderingen.

Politie
Brandweer

3

Melden van alle overlast incidenten aan politie.
Overlastmeldingen weergeven in criminaliteitsoverzichten
politie. Cijfers bespreken in werkoverleg.

SBBHG/

Bijhouden van de website SBBHG (www.sbbhg.nl)
Nieuwsbrief 2 maal per jaar plaatsen op website/per e-mail
Bijhouden aantal bezoekers website.

SBBHG

Tips over inbraakpreventie en aangifteprocedures in
nieuwsbrieven en website.

Politie

4

ondernemers

Bij incidenten voorlichting geven aan ondernemers van
aangrenzende bedrijven.
5

Handhaven parkeerverboden vrachtwagens op
bedrijventerreinen.

Politie/BOA

Onderhoud en Beheer

Wie

6

Minimaal één maal per jaar schouwen ( een dag- of
avondschouw). Bespreken schouwverslagen op detail in
KVO-B werkgroep en indien noodzakelijk daarop sturen.

SBBHG

7

In het kader van schoon, heel en veilig controle op
“brandende” straatverlichting, overhangend groen, toestand
wegen.

8

Ondernemers wijzen op ‘verantwoordelijkheid’ onderhoud
en beheer van eigen terrein, middels presentatie, website
en nieuwsbrieven.

Doelstelling

Brandveiligheid

Wie

9

Voorlichting geven over brandpreventie. Ondernemers
stimuleren over het verhogen van brandveiligheid in eigen
bedrijf en op eigen terrein en meer zelfredzaamheid
stimuleren/bewuster maken. Middels thema presentaties,
website en nieuwsbrieven onder de aandacht gebracht en
gezamenlijk bespreken.

Brandweer

Doelstelling
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10

Ondernemers hebben een BHV-plan en houden minimaal 1
x per jaar oefening.

SBBHG

11

Brandweer houdt oefeningen op verzoek bij ondernemers.

Brandweer

12

Aanleveren van incidentencijfers. Onderdeel van agenda
KVO-werkgroep communiceren via nieuwsbrieven

Brandweer

13

Info over brandgevaarlijke situaties (waaronder opslag
tegen gevel) via nieuwsbrief en /of website naar
desbetreffende ondernemers / advies verstrekken over de
consequenties.

Brandweer

14

Uitvoeren project TOOM, minimaal handhaven en
gerelateerd aan TOOM

Brandweer

Doelstelling

Knelpunten m.b.t. verkeersveiligheid

Wie

15

Boven-Hardinxveld start de revitalisering. Gereed 2019
De Peulen voorzien van ANPR camera’s
plus informatie waarschuwingsborden. Gereed 2018/2019

Gemeente

16

SBBHG

Vanaf 2018 zogenoemde hits op terreinen en de daaraan
gegeven opvolging in kaart brengen. Koppelen met een
referentiebestand (lijst met kentekens op naam van
personen die worden gezocht, boetes open hebben staan
of om andere redenen bij de politie bekend zijn, zoals
inbrekers)..

Politie

Algemeen

Wie

Jaarlijkse verslaglegging:
Vermelden bereikte doelstellingen, maar ook de nog niet
bereikte doelstellingen en bijstelling daarvan.

Werkgroep

17

Ondernemers informeren over cybercriminaliteit en wijzen
op mogelijkheden om dit te voorkomen.

SBBHG

18

Ondernemers stimuleren tot het maken van een RI&E, via
nieuwsbrief/website.

SBBHG

19

Aandacht voor Wifi-netwerken.

SBBHG – KVO 2018-2021 aandachtpunten tbv werkgroep

2

