Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerrein ‘s-Heerenberg
Schouwverslag
Datum:
Tijd:
Plaats

17 maart 2011
15:30 uur
locatie Transoplast/Hulkenberg + het bedrijventerrein

Aanwezig:
Dhr. W. Menting ( waarn. Voorzitter)
Dhr. D. Beyenhof
Dhr. M. Buiting
Dhr. H. Coenraadts (secr)
Dhr. R. Albrecht
Dhr. R. Migchelbrink
Dhr. S. Stiksma
Dhr. G. Ter Avest
Dhr. P. van Ossenbruggen
Dhr. J. Ensing

namens
Lindus / Transoplast
Beyenhof
Kolibri
Gemeente Montferland
Gemeente Montferland
Fair
Continent
Politie team Montferland
Gemeente Montferland
Stuurmannen

Afwezig met kennisgeving:
Dhr. R. Ter Kuile
Dhr. C. Berndsen

Politie team Montferland
Lindus / Altop

1. Opening
Dhr. Menting opent de vergadering en meldt dat er geen agenda en verslag worden behandeld,
omdat het vandaag een schouw per fiets op het bedrijventerrein betreft.
2. Presentatie over cameratoezicht
De heer J.P. Ensing van Pietermannen geeft een presentatie over cameratoezicht en de
mogelijkheden om daarmee in een vroeg stadium criminaliteit tegen te gaan.
3. Schouw
De voltallige groep stapt vervolgens op de fiets om aan de hand van de matrix een aantal punten
in ogenschouw te nemen.
De belangrijkste bevindingen worden hieronder opgesomd;
- Ulenpasweg
Bij het KPN gebouw is een “hangplek” aan het ontstaan.
Politie gaat na wat er gaande is.;
- Logistiek straat
Braakliggende kavels schoonhouden ( gemeente )
- Distributiestraat
Zwerfvuil van Oosteuropese vrachtautochauffeurs blijft een punt van zorg.
De gemeente zoekt naar een oplossing;
- Weteringstraat
Bij huisnummer 7 ligt afval verstopt achter beplanting
De ondernemer wordt hierover benaderd ( SBBS )
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- Weteringstraat
Een wegenbouwer heeft hier spullen achtergelaten, hij wordt hier op aangesproken door de
gemeente
- B220
Fietsers komen vanuit Emmerich via de B220 op het braakliggende deel van de Immenhorst.
De gemeente gaat zoeken naar een oplossing
- Lengelseweg
Bij de bushalte enkele fietsenstandaards plaatsen.
De groep stelt vast dat de (onderhouds)situatie op zowel openbaar terrein als op privéterrein zeer
sterk is verbeterd.
4. Vervolg
Henk Coenraadts levert een aangepaste maatregelenmatrix aan, deze zal ook op de site van
SBBS worden geplaatst.
Henk Coenraadts doet voorstellen voor een nieuwe werkgroepvergadering over drie maanden
5. Sluiting
De heer Menting sluit de bijeenkomst.
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