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Het is ons gelukt om Oirschot Veilig/SBBO opnieuw 
te certificeren. Op 1 januari 2020 was de aftrap en 
begonnen de voorbereidingen. We startten het  
traject met gemeente, politie, brandweer, werk-
groep KVO-B en MKB-Nederland. Alle ondernemers  
werden gevraagd een enquête in te vullen en aan 
de hand van deze enquêtes werd een plan van  

aanpak opgesteld om het keurmerk te behalen.

De bedrijventerreinen De Stad en De Scheper  

hebben het certificaat ‘Keurmerk Continu  

Samenwerken’ (KVO) inmiddels ontvangen van 

het landelijk certificeringsinstituut KIWA. 

De gemeente Oirschot en MKB-Nederland 

danken hartelijk alle partners die bij deze  

waardevolle publieke en private samen-

werking betrokken zijn voor de geleverde en nog  

te leveren inspanningen. Daarmee maken zij het 

ondernemersklimaat in Oirschot nog veiliger en 

aantrekkelijker. Op verzoek kunnen wij u een kopie 

mailen van het nieuwe certificaat. U kunt het ook 

 binnenkort via www.oirschotveilig.nl downloaden.

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en 

overlast en kan de bedrijfsvoering behoorlijk in de 

weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te  

waarborgen, is het Keurmerk Veilig Ondernemen 

(KVO) ontwikkeld. Er is een KVO voor winkelgebieden  

(KVO-W) en een KVO voor bedrijventerreinen 

(KVO-B). 

Ondernemers op bedrijventerreinen kunnen het niet 

alleen. Gemeente, politie en brandweer ook niet. 

Het KVO helpt de betrokken partijen gezamenlijk 

afspraken te maken om overlast, criminaliteit en  

onderhoud aan te pakken. De veiligheidsproblemen 

worden in kaart gebracht, oplossingen gezocht en 

maatregelen genomen. Indien gewenst met gratis 

begeleiding van een MKB-adviseur. Met maatregelen  

zoals preventietrainingen, betere openbare ver-

lichting, georganiseerd toezicht en brandpreventie 

zorgen lokale partijen voor een schoon, goed on-

derhouden en veiligere omgeving. De uiteindelijke 

beloning is het Keurmerk Veilig Ondernemen voor 

het bedrijventerrein. Het geeft een duidelijk signaal 

af aan de bezoekers op de bedrijventerreinen, maar 

ook aan mensen met minder goede bedoelingen.

Chapeau voor alle inspanningen  
van bedrijven op De Scheper en  
De Stad die nodig waren voor de  
beheersing van de pandemie en  

veiligheid van mensen en objecten.

De wereld werd geconfronteerd met een pandemie 
met verstrekkende gevolgen. Nationale en inter- 
nationale volksgezondheidsautoriteiten deden er alles  
aan om de impact op de samenleving te beperken. 
Ook voor SBBO Oirschot Veilig was dit een situatie  
waar we geen ervaring mee hadden en dus geheel 
nieuw voor ons was. Wat wij voor u hebben kunnen 
doen is dat we de beveiliging op de bedrijventerreinen  

op niveau hebben gehouden. Wij volgden de be-
richtgeving vanuit RIVM en overige gezagheb bende 
instanties uiteraard op de voet en pasten wij, waar 
nodig, onze activiteiten aan de omstandigheden aan. 
Gelukkig is het eerste gevaar geweken, maar een ge-
waarschuwd man telt voor twee. Het blijft oppassen 
geblazen. Neem afstand, bescherm uzelf en houd uw 
handen schoon.

N i e uws f lits

KVO Certificering  
Continu Samenwerken

Waarom deze certificering?



De gemeente Oirschot zet zich op diverse vlakken in 

om onze gemeente schoon te houden. Dit doen ze 

door voldoende afvalbakken te plaatsen, deze tijdig 

te ledigen en regelmatig de openbare ruimte schoon 

te maken. De gemeente richt zich ook op educatie, 

voorlichten en ondersteuning bij participatie.

• Ligt er ergens veel of vaak zwerfafval? Als je weet 

wie het veroorzaakt heeft, kun je die persoon 

erop aanspreken. Meld de rommel anders bij 

gemeente Oirschot: info@oirschot.nl of bel naar 

0499 58 33 33 .

• Spreek je collega’s erop aan als er veel rommel 

ligt. Je kunt ze vragen om het mee op te ruimen. 

• Houd eens een opruimactie in je eigen  

omgeving rond het bedrijf. Wil je zelf jouw stuk 

straat schoonhouden? Vraag de gemeente of je 

een gratis grijper kunt krijgen.

• Zet geen afval náást volle straatvuilnisbakken, 

papierbakken of vuilcontainers.

Zwerfvuil
Zwerfafval is afval dat rondslingert in de natuur.  
Dat kan op straat zijn, in natuurgebieden,  
op het strand en in het water. Het afval wordt  
daar (onbewust) achterlaten.

Deze verbeterpunten richten zich voornamelijk op 

de onderstaande aandachtsvelden: 

1. Overlast De Stad: (zwerfvuil, 
    hard rijden en parkeren) 
2. Onderhoud en beheer 
3. Verkeersveiligheid 
4. Aangifte/meldingsbereidheid 
5. Bewustwording diefstal/inbraak 
6. Bewustwording brandveiligheid 
De werkgroep KVO-B gaat met bovenstaande  

punten aan de slag en zal deze regelmatig  

evalueren en aan u terugkoppelen met adviezen 

en informatie.

Resultatenmetingen  
De Stad en De Scheper

Uit de enquêteresultaten, schouwronde,  
incidentencijfers en evaluatie van de werkgroep 

blijken zich een aantal veiligheidsproblemen  
op het bedrijventerrein voor te doen.

Functionaliteit en  
succes van camera’s
Dat de camera’s goed werken bleek maar weer  

eens doordat we een melding kregen van Porsche 

Eindhoven op De Scheper in Oirschot. Er werd een 

auto gestolen voor het bedrijf. De camera’s zagen 

twee individuen die eerst polshoogte kwamen nemen  

en zich daarna lieten afzetten met een vluchtauto. 

De vluchtauto en kenteken werden gesignaleerd 

door het kentekenscan-camerasysteem, het ANPR 

(Automatic NumberPlate Recognition). De dieven  

zijn in de kraag gegrepen en de gestolen auto  

geconfisqueerd. 



• Zorg dat er tijdens de vakantie altijd een sleutel-

houder beschikbaar is. Stel de alarmcentrale op 

de hoogte zodat de politie ook daadwerkelijk 

naar binnen kan.

• Zorg ervoor dat uw brand- of inbraakalarm niet 

onnodig afgaat. Factoren die invloed kunnen 

hebben op detectoren zijn dieren, ventilatoren, 

ventilatieopeningen, stof, gordijnen, versieringen 

of planten.  

• Zorg voor buitenverlichting en/of schrikverlichting 

rondom uw pand. Een bedrijfspand dat niet of 

slecht verlicht is, vormt een aantrekkelijk doelwit.

• Zorg dat uw pand goed zichtbaar is vanaf de 

openbare weg, dan zijn inbrekers dat ook.

• Controleer regelmatig de veiligheidsmaatregelen 

of laat dit door ons doen.

• Probeer opklim-mogelijkheden te beperken.  

Leg deze aan een hangslot of berg deze op.

• Doe de ramen en deuren op slot en laat geen 

sleutels aan de binnenkant zitten.

• Leg waardevolle spullen en attractieve zaken  

uit zicht, berg ze op in een verankerde kluis.

Bewustwording 
diefstal en inbraak 

De organisatorische maatregelen zijn erg belangrijk  
om inbraak te voorkomen tijdens uw vakantie.  

Hierbij valt onder andere beveiliging rondom en in  
je bedrijfspand, verlichting, merken en registeren.

Brandveiligheidstips op bedrijventerreinen

De zon schijnt volop en een hittegolf is een feit.  

Het is zomer in Oirschot en regelmatig erg warm. 

Daardoor is het risico op het ontstaan brand op uw 

bedrijventerrein aanwezig:

• Bekijk de omgeving van uw bedrijf. Houd het 

dorre gras op privéterreinen en in plantsoenen 

kort. Verwijder zoveel als mogelijk hoog gras en 

achtergebleven maaisel.

• Ook op onverharde parkeerplaatsen op gras kan 

brand ontstaan door bijvoorbeeld een hete  

uitlaat. Laat automobilisten daarom zoveel  

mogelijk gebruik maken van reguliere of verharde 

parkeerplaatsen.

• Vermijd brandgevaarlijke werkzaamheden  

(bijvoorbeeld onkruid branden). Deze werkzaam-

heden verhogen de kans op brand, stel deze 

zoveel mogelijk uit naar een periode waarin het 

minder droog is.

• Zorg voor voldoende goedgekeurde brandblus-

middelen rondom uw bedrijf.

• Door op uw terrein een rookverbod in te stellen, 

vermindert u het risico op brand.

• Houd de waterwinplaatsen vrij voor de Brandweer.  

Zorg ervoor dat brandkranen en plaatsen  

met open water rondom uw bedrijf altijd  

bereikbaar zijn.

Deel deze tips met uw collega-ondernemers  
op het bedrijventerrein. Samen maken we 
er een mooie, brandveilige zomer van!

Bewustwording 
brandveiligheid

Jaarlijks wordt er, in het kader van het Keurmerk 
Veilig Ondernemen (KVO), een ronde gemaakt over 
de bedrijventerreinen in Oirschot om de veiligheid 

onder ogen te krijgen. Op bedrijventerreinen  
is mede door de hitte en droogte, een verhoogd 

risico op brand. In deze nieuwsbrief geven wij,  
als veiligheidspartner van het KVO, een aantal tips 

om brand te voorkomen.
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Meldkaart
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112
Algemeen alarmnummer (spoed)

0900 8844
Politie (geen spoed)

0800 7000 
Meld Misdaad Anoniem

040 220 32 03
Brandweer Oirschot (Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost)

www.oirschot.nl/mijn-buurt  
WhatsApp Buurtpreventie

www.ehbo-oirschot.nl  
AED’s

0499 84 72 66 
Promeon Security B.V. (voor inbraak en veiligstellen camerabeelden)

0499 84 72 66 of 0499 37 81 93  
Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Oirschot

Trigion brand en 
beveiliging
Van Leeuwenhoekweg 1

5482 TK  Schijndel

088 29 86 56

www.trigion.nl

Promeon Security B.V.
Surveillance en bewaking
De Scheper 312

5688 HP Oirschot

0499 84 72 66

info@promeon.ml

www.promeon.nl

Stichting Bedrijventerreinen  
Beveiliging Oirschot
Postbus 196, 5688 KD  Oirschot

 0499 37 81 93

 www.oirschotveilig.nl

 info@oirschotveilig.nl

www.facebook.com/stichting.oirschotveilig


