September 2017

Voorwoord
Het afgelopen jaar vierden we het 20-jarig bestaan
van de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen
Oirschot (SBBO).
En zoals u in deze nieuwsflits kunt lezen, zitten we
ook dit jaar absoluut niet stil! Zo hebben we een
nieuw camerasysteem op bedrijventerrein De Stad
en De Scheper gerealiseerd, waardoor we klaar

N i e uw

zijn voor een nieuw decennium. Ook schenken we
in deze nieuwsflits aandacht aan de certificering

s f lit

Keurmerk Veilig Ondernemen.

s

Vernieuwing
van de camerasystemen
In januari 2017 zijn we aan de slag gegaan met een
volledige vernieuwing van de camerasystemen.
Op bedrijventerrein De Scheper hebben we het
aantal camera’s verdubbeld en op diverse strategische punten op bedrijventerrein De Stad hebben we Burgemeester Ruud Severijns en voorzitter SBBO
nieuwe camera’s geplaatst. De camera’s op West- de heer Tico Dekkers met het Certificaat.
fields voldoen aan de gestelde kwaliteitsnorm. Eind
juli hebben we dit project afgerond; met de camera’s
zijn we nu klaar voor een nieuw decennium. In tegen-

Certificering Oirschot Veilig

stelling tot de oude zijn de nieuwe camera’s van een

De bedrijventerreinen De Stad, De Scheper en
Westfields hebben het certificaat ‘Keurmerk Veilig
delijkere nachtopnames kunnen worden gemaakt.
Ondernemen’ (KVO) ontvangen van het landelijk
Deze verbeteringen en vernieuwingen hebben we
certificeringsinstituut KIWA.
hoge kwaliteit en minder lichtgevoelig, zodat er dui-

kunnen uitvoeren doordat we de kosten de afgelo-

pen jaren laag hebben weten te houden. Bovendien Door omstandigheden en interne wijzigingen waren
bestaat SBBO uit bestuursleden die deze functie op wij genoodzaakt om het certificaat opnieuw aan te
vrijwillige basis en onbezoldigd uitvoeren.

vragen, conform de nieuwe eisen. De gemeente
Oirschot en MKB Nederland hebben alle partners
die bij deze waardevolle publiek-private samen
werking betrokken zijn hartelijk bedankt 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 via www.oirschotveilig.nl downloaden.

Tweede leven voor Samen zorgen voor een veilig
oude camera’s bedrijventerrein
De oude camera’s die vervangen zijn, hebben Binnen het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) moet
inmiddels een tweede leven gekregen.
er ook aandacht gegeven worden aan communicatie
en informatie.
SBBO schonk alle Dome SBBO is in continu overleg met de gemeente, politie
camera’s aan voetbalclub en brandweer om de veiligheid op de bedrijvenOirschot

Vooruit

en terreinen te waarborgen. Dit overleg is structureel

Hockeyclub Oirschot. De van aard en gaat over thema’s als groenvoorziening,
voorzitters Bart Prinsen verlichting, parkeerplaatsen, brandbeveiliging en
van Hockeyclub Oirschot natuurlijk camerabewaking.
en Cees Swaanen van Als ondernemer hebt u zelf ook een belangrijke taak
Oirschot Vooruit namen in het kader van de veiligheid van het bedrijvende camera’s onlangs in terrein. Zo is het schoonhouden op en rond uw eigen
ontvangst.

terrein een onderdeel van Oirschot Veilig. Verwijder

Op de foto overhandigt SBBO-voorzitter Tico

zwerfvuil, parkeer op eigen terrein en meld onregel-

Dekkers (links) de camera’s aan Cees Swaanen.

matigheden aan de gemeentelijke instanties.

Voorzitter

Organisatie SBBO
Rens van Mil van Van Mil & Van Mil en Hein Smulders van
AutoPolar zijn namens de ondernemersverenigingen
toegetreden tot het bestuur van SBBO. Hier vindt u
het nieuwste organogram.
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