
december 2020

Wat houdt het keurmerk in?
De samenwerking Keurmerk Veilig Ondernemen  

Bedrijventerreinen (KVO-B) op de bedrijventerreinen 

De Stad en De Scheper in Oirschot liep dit jaar af. 

Omdat het KVO-B zich heeft bewezen als een instru-

ment dat effectief is om publieke en private partijen 

samen te laten werken, is besloten om het certificaat 

KVO-B Continu Samenwerken opnieuw te behalen. 

Werkgroep is aan de slag gegaan!
In de periode van januari tot en met juni 2020 is een 

werkgroep in het leven geroepen waarin politie, 

brandweer, SBBO, MKB-Nederland en de gemeente  

deelnamen. De werkgroep heeft een onderzoek  

uitgevoerd naar de beleving van ‘schoon, heel en  

veilig’ op de bedrijventer-

reinen. Alle ondernemers  

van De Stad en De Scheper 

werden gevraagd een enquê-

te in te vullen en aan de hand 

van deze uitkomsten is een 

plan van aanpak opgesteld 

om het keurmerk te beha-

len. Op 22 juni 2020 heeft het  

landelijk certificeringsinstituut 

KIWA een controle uitgevoerd 

en zijn de bedrijventerreinen 

De Stad en De Scheper opnieuw 

gecertificeerd voor drie jaar.

N i e uws f lits

Certificering  
Oirschot Veilig 

Op 29 oktober 2020 overhandigde de voorzitter 
van de SBBO, Tico Dekkers, het nieuwe certificaat  
aan burgemeester Judith Keijzers - Verschelling.  
Gemeente Oirschot en MKB-Nederland willen alle 
partners die bij deze waardevolle publieke-private  
samenwerking betrokken zijn bedanken voor de  
geleverde en nog te leveren inspanningen. Daarmee 
maken zij het ondernemersklimaat in Oirschot nog 
veiliger en aantrekkelijker!



 

Signalering 
Drie beveiligingsschillen gecreëerd op de bedrijven-

terreinen: 

Schil 1: Alle toegangswegen worden afgeschermd 

d.m.v. camera’s en kentekenregistratiecamera’s. 

Deze camera’s registreren tijd en kentekens van 

de voertuigen. Deze camera’s zijn gekoppeld aan  

belangrijke informatiebestanden van de politie. 

Schil 2: Het terrein is opgedeeld in compartimenten 

en zijn voorzien van zogenaamde vaste camera’s. 

Deze camera’s kunnen inzoomen en nemen 24 uur 

per dag 7 dagen per week alle bewegingen op. 

Schil 3: Dit is de schil op uw eigen bedrijventerrein. 

Het collectieve plan reikt tot de toegang tot uw 

terrein, daarachter is het uw eigen verantwoorde-

lijkheid. De individuele camera’s kunnen worden 

gekoppeld aan het totale systeem.  >>

Het huidig bewakingssysteem bestaat uit vier onder-

delen: Communicatieplatform voor ondernemers 

in de gemeente Oirschot met betrekking tot crimi-

naliteit met als doel een vroegtijdige signalering 

van knelpunten. Draadloos cameranetwerk voor 

ondernemers in de gemeente. Met als doel het ver-

zorgen van een optimale veiligheid en afname van 

incidenten bij ondernemers. Veiligheid en Zeker-
heid ondersteuning, diensten en advies op gebied 

van beveiliging en veiligheid voor alle ondernemers 

in de gemeente Oirschot met als doel het geven 

van inzicht in veiligheidsvraagstukken van individu-

ele ondernemers. De nachtelijke surveillance door 

Promeon Security uit Oirschot om bij onraad snel 

aanwezig te zijn. 

Met dit huidig concept dragen de ondernemers bin-

nen de gemeente een medeverantwoordelijkheid in 

het leefbaar en veilig houden van woon- en werk-

omgeving. Hierdoor wordt bereikt dat de gemeente 

Oirschot een veilige basis is voor ondernemers en 

bewoners en hoeven er in de toekomst geen grote 

investeringen op gebied van veiligheid te worden 

gedaan. Door de gemeenschappelijke verantwoor-

delijkheid voor veiligheid en leefbaarheid blijft de 

gemeente Oirschot voldoen aan de eisen die daar-

aan nu en in de toekomst gesteld worden.

Preventie

SBBO is in continu overleg met de gemeente, politie  
en brandweer om de veiligheid op de bedrijven-
terreinen te waarborgen. Dit overleg is structureel 
van aard en heeft thema’s als groenvoorziening,  
verlichting, parkeerplaatsen, brandbeveiliging en  
natuurlijk camerabewaking en surveillance. 

Cameratoezicht SBBO 

De Stad en De Scheper zijn beveiligd met een digitaal  
camerasysteem en met camera’s voor kenteken-
herkenning. Er wordt natuurlijk nog steeds nachte-
lijk gesurveilleerd door Promeon Security Services 
uit Oirschot. Het integrale beveiligingsplan is voor 
alle ondernemers op de aangegeven bedrijven-
terreinen binnen de gemeente Oirschot onder  
toezicht en begeleiding van de Stichting Beveiliging 
Bedrijventerreinen Oirschot. 



Belangrijke  
contactpersonen
• Voor inbraak en veiligstellen van camerabeelden 

kunt u contact opnemen met Promeon Security,  

telefoon 0499 84 72 66. U moet daarbij de  

datum en het tijdstip van de inbraak doorgeven. 

De beelden worden maximaal 7 dagen bewaard. 

Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Tico 

Dekkers, voorzitter SBBO, telefoon 06 542 526 10. 

• Voor financiële zaken kunt u contact opnemen 

met Piet Hein Meeuwis, telefoon 06 381 908 55  

en e-mail p.h.meeuwis@gmail.com. Voor vragen  

over facturen kunt u contact opnemen met Betraij  

& Nijssen Accountants en adviseurs, telefoon  

0499 84 72 66. 

• Voor gemeentelijke zaken en openbare orde kunt 

u contact opnemen met Sherida Koops, integrale  

veiligheid Oirschot, telefoon 0499 58 33 33, 
e-mail s.koops@oirschot.nl.

• Voor algemene, commerciële en bestuurszaken 
kunt u contact opnemen met Tico Dekkers tele-

foon 0499 37 81 93 e-mail info@oirschotveilig.nl.

Registratie 
De registratie van de camerabeelden vindt plaats bij 

Trigion Alarmbeveiliging. Zij zijn gespecialiseerd in 

de uitkijk van camerabeelden. De beelden worden 

bij elke veiligstelling gecertificeerd voor de authen

ticiteit en vrijgegeven voor de officier van justitie 

voor vervolging. 

Reactie 
Om bij melding van calamiteiten een adequate  

opvolging te realiseren zijn er afspraken gemaakt 

met een particuliere beveiliger in Oirschot die  

surveilleert op de bedrijventerreinen. 

Deze beveiliger zorgt voor een snelle actie. De  

politie zorgt voor opvolging wanneer er sprake is van 

strafbare feiten, bijvoorbeeld verdachte meldingen 

in de openbare ruimte of daadwerkelijke inbraken. 

Door deze integratie van dienstverlening wordt een 

optimale dienstverlening geborgd. 

De voordelen 
Als deelnemer aan de collectieve beveiliging van 

de SBBO heeft u een aantal financiële en kwalita-

tieve voordelen. De financiële voordelen bestaan 

met name uit kortingen op verzekeringspremie voor  

gebouw, inventaris, voorraad en bedrijfsstagnatie.  

De kwalitatieve voordelen voor de individuele  

ondernemers zijn als volgt: 

• 24 uur per dag 7 dagen per week camera-

bewaking;

• Preventie, signalering, registratie en respons in   

één systeem; 

• Registratie die voldoet aan alle wettelijke eisen;

• Snelle verificatie van alarmmeldingen;

• Bruikbare beelden voor opsporing door justitie. 

Verzekeringspremiekorting 
De korting op de verzekeringspremie ontvangt u 

als deelnemer aan de collectieve beveiliging via uw  

tussenpersoon. SSBBO heeft met meerdere grote  

verzekeraars afspraken gemaakt omtrent de kortin-

gen op de premies. Meer informatie hierover via uw 

tussenpersoon.

>> vervolg ‘Preventie’
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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


