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Nieuwsbrief KVO

Beste ondernemers,
De oproep was succesvol. 5 Ondernemers hebben zich aangemeld voor de
KVO-kick off meeting. En we hebben vervolgens samen met gemeente,
brandweer en politie besloten om op Park Forum hier weer actief mee
aan de slag te gaan. Daar hebben we ook jullie hulp bij nodig. Graag
delen we hier iets meer over met jullie.

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN
KVO staat voor Keurmerk Veilig Ondernemen.
Een onveilige omgeving kan namelijk zorgen voor veel overlast en schade en kan
daarbij ‘het ondernemen’ behoorlijk dwarsbomen. Om een veilige omgeving te
realiseren en te waarborgen bestaat sinds 2005 het Keurmerk Veilig Ondernemen
voor bedrijventerreinen.
Ondernemers maken samen met u, de gemeente, politie, brandweer en eventuele
andere partijen afspraken om criminaliteit, overlast en onderhoud en beheer op het
bedrijventerrein aan te pakken.
Door middel van bepaalde maatregelen van het KVO worden ondernemers
ondersteund. Er wordt een plan van aanpak opgesteld om verschillende risico’s
terug de dringen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
Het organiseren van bijeenkomsten door en voor ondernemers over ‘schoon, heel
en veilig’.
Beter georganiseerd toezicht door politie en beveiliging.
Het beter verlichten van panden, het plaatsen van camera’s en dergelijken.
Investeringen in de openbare ruimte, zoals groenvoorziening en straatverlichting.
Cijfermatig is er ook duidelijk te zien dat criminaliteit (betreffende inbraak) en
onveiligheid het snelst dalen op KVO-gecertificeerde bedrijventerreinen.

HISTORIE
In het verleden is er eerder een KVO-traject doorlopen binnen Park Forum, maar dit
certificaat is in 2005 verlopen. In 2019 is er een nieuwe poging gedaan om onszelf opnieuw
KVO te mogen certificeren, maar helaas waren er toen onvoldoende ondernemers bereid om
het weer op te pakken in verband met de coronaperikelen.

hoe nu verder?
Omdat wij op Park Forum wel veel waarde hechten aan een veilige (werk-)omgeving is er in 2019
gestart met het project Glasvezel. Zodra het glasvezel er ligt komen de camera’s. Dit wordt een
grote bijdrage aan onze veiligheid. Het heeft helaas nogal wat tijd gekost, maar binnenkort wordt
hier meer over bekend gemaakt.
Daarnaast is het KVO Team het erover eens dat het Keurmerk in het beginstadium niet meteen
nodig is, de waarde zit nu vooral in de aandacht die Veilig Ondernemen krijgt en de stappen die
hierbij genomen worden. Als er veel gerealiseerd wordt en de draagkracht groeit, kan er besloten
worden of het keurmerk nog een additionele aanvulling gaat geven.

Calamiteitenkaart

We willen nu via een nulmeting de problemen en wensen van alle ondernemers in kaart brengen
op ons terrein.
Door de beleving van alle ondernemers op te halen, kan er een basis gevormd worden voor het
plan wat we willen gaan uitvoeren. Er is een enquête bijgevoegd die de eventuele problemen en
wensen duidelijk zullen maken, wij hopen dan ook op jullie medewerking door het invullen van
deze enquête. Dit zal hooguit 5 tot 10 minuten van uw tijd in beslag nemen.
Alvast bedankt,
Team KVO

Heb je suggesties? Neem contact op met Manuela de Heer via:
m.deheer@parkforum.nl

