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De kracht van  
collectieve  
samenwerking.
Beste dames en heren ondernemers van Oirschot, 

In de gemeente Oirschot zijn eind jaren 90 door 

de ondernemers de handen ineen geslagen en is  

er een totaal beveiligingsconcept ontwikkeld. Een 

beveiligingsconcept voor de ondernemers op de 

bedrijventerreinen in de gehele gemeente Oirschot. 

Het concept bestaat uit de zogenaamde schil  

beveiliging (alles wat zichtbaar is vanaf het openbaar domein) van: bedrijventerreinen, 

clusters van bedrijven en individuele bedrijven, met aansluiting op de meldkamer van 

Trigion. Daarnaast biedt dit concept de mogelijkheid bij calamiteiten om vanuit de 

meldkamer direct cameratoezicht toe te passen in het publieke domein.

‘Oirschot Veilig’ is een initiatief van de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen  

Oirschot (SBBO) en heeft tot doel de gezamenlijke aanpak van beveiliging in de  

gemeente Oirschot vorm te geven. ‘Oirschot Veilig’ is een project voor de onder- 

nemers op de bedrijventerreinen De Stad, De Scheper en Westfields, maar ook voor 

de ondernemers in het buitengebied van de gemeente Oirschot, waarbij de kracht in 

de collectieve samenwerking wordt gezocht. Dit levert zowel financieel als kwalitatief 

meerwaarde op voor u als individuele ondernemer.

Onlangs is het bestuur van SBBO uitgebreid. We hebben Ruud Severijns, burgemeester 

van Oirschot, bereid gevonden toe te treden als bestuurslid voor gemeentezaken.

Met vriendelijke groet, Tico Dekkers, voorzitter SBBO

Nieuwsbrief



Bedrijven- 

terrein  
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1. Loyaliteit is belangrijk voor de continuïteit  

van SBBO en dus voor de beveiliging van de 

openbare wegen rond de bedrijven. Zonder uw 

deelname en steun kan SBBO niet bestaan met 

alle gevolgen van dien. Mocht u nog geen lid 

zijn geef u dan direct op. Samen houden we de  

exploitatiekosten laag!

2. Ons draadloos cameranetwerk op De 

Scheper, De Stad en Westfields loopt nu zoals  

we het verwacht hadden op rolletjes. Het aantal 

diefstallen en inbraken zijn met ruim 72% terug-

gelopen over de laatste jaren. Een resultaat waar 

we trots op zijn.

3. SBBO voorziet dat de ontwikkeling bij Westfields  

in een stroomversnelling komt. Daarom hebben 

we in samenwerking met gemeente Oirschot  

geïnvesteerd in cameratoezicht en surveillance. 

4. De facturatie kan digitaal worden verzorgd.  

Hiervoor hebben wij uw e-mailadres nodig dat u 

kan doorgeven aan info@oirschotveilig.nl 

 Wij zullen dan de facturen digitaal aanleveren.  

Natuurlijk blijft de papieren factuur op verzoek 

ook bestaan.

5. De beveiliging in de nachtelijke uren is uitgebreid 

met de diensten van Promeon Security, gevestigd 

op de Scheper in Oirschot. Medewerkers van deze 

beveiligingsorganisatie verrichten nachtelijke 
surveillance in Oirschot en met name op de 

verbindingswegen tussen de bedrijventerreinen. 

Het zijn voor politie, SBBO en de gemeente Oir-

schot belangrijke ogen en oren die kunnen hel-

pen bij de opsporing van inbrekers en vandalen. 

De security wagens waarmee surveillance wordt 

gereden zijn voorzien van camera’s. Tijdens  

surveillance nemen deze camera’s alles op wat 

er op bedrijventerreinen gebeurt. Er ontgaat dus 

niets aan de ogen van deze bewakers. Om het  

beoogde rendement te vergroten ontvangt  

Promeon Security van de politie informatie over 

auto’s en personen die onder verdachte omstan-

digheden zijn gezien. Wilt u nog aanvullende  

surveillancediensten, neem contact op met:

 info@promeonsecurity.nl, www.promeonsecurity.nl

6. Voor de bedrijventerreinen De Stad, De Scheper 

en Westfields, is er door het landelijk certificerings-

instituut KIWA het certificaat ‘Keurmerk 
Veilig Ondernemen’ uitgereikt. Alle part-

ners, betrokken bij deze waardevolle publiek- 

private samenwerking, zijn door de gemeente 

Oirschot en MKB- Nederland hartelijk 

bedankt voor de geleverde en nog te 

leveren inspanningen. Dit om het onder-

nemersklimaat in Oirschot nog veiliger 

en aantrekkelijker te maken. Een kopie 

van het certificaat kan worden gedown-

load op internet.

Stichting Beveiliging 
Bedrijventerreinen  
Oirschot heeft een  
aantal belangrijke  

mededelingen voor u.



Onze partnerlinks:

 Camerabewaking www.trigion.nl

 Politiezaken  www.politie.nl

 Accountantskantoor  www.harrienijssen.nl

 Bankverkeer en Verzekeringen www.rabo.nl/hgwz

 Surveillance  www.promeonsecurity.nl

 Gemeentezaken  www.oirschot.nl

Stichting Bedrijventerreinen Beveiliging Oirschot

 Postbus 196

     5688 KD  OIRSCHOT

 Telefoon 0499-37 81 93

 Website www.oirschotveilig.nl

 E-mail info@oirschotveilig.nl

 Facebook www.facebook.com/stichting.oirschotveilig

• Vroegtijdige signalering dus minder schade  

door inbraak of vandalisme.

• Alarmopvolging door beveiligingsdienst  

Promeon Security binnen 15 minuten.

• Preventieve surveillance door beveiligingsbedrijf.

• Adequate 2e verificatie en directe aansturing  

politie/brandweer.

• Juridische bewijslast camerabeelden, voor,  

tijdens en na inbraak.

• Ondersteuning bij beveiligingsvraagstukken.

• Korting op verzekeringspremie.

• Korting op inkoop op van alarmbeveiligings- 

installaties.

Om de deelname zo aantrekkelijk mogelijk te  

maken heeft SBBO voor u een communicatie- 

platform ontwikkeld. Hiervan kunt u gebruik maken 

en al uw vragen op gebied van veiligheid stellen. 

De meerwaarde van lidmaatschap SBBO
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