Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerrein ’s-Heerenberg voortgangsbewaking

17 maart 2011

1.

Onderwerp
Maatregel
parkeren bedrijventerrein

initiatiefnemers

Status / voortgang

Gemeente plus
ondernemers/SBBS

Het probleem is nog hetzelfde
De gemeente onderzoekt de mogelijkheden
De plaatsing van een meertalig infobord en meerdere prullenbakken moet
worden onderzocht.
Nagaan wat er in Oude IJsselstreek is geregeld ( gemeente)

2.

onderzoek vrachtwagenopstelplaats

Gemeente

Zie 1
Distributiestraat zwerfafval evt. container plaatsen
Bij de KPN (Ulenpasweg) ontstaat en nieuwe hangplek, politie houdt dit in
de gaten
GEREED

3.

huisnummering

Gemeente

4.

onderhoud eigen terrein en verbetering
verlichting

Ondernemers/SBBS

De brief (mailing) van SBBS aan ondernemers is verzonden
Met DSV ( Harko Eising) wordt overleg gevoerd over het terrein met het
dubbele hek
Weteringsstraat nr. 7 wordt besproken met de eigenaar

5.

openbaar groen

Gemeente plus
ondernemers/SBBS

Uitdunnen van het groen aan de Goorsestraat is uitgevoerd
Voorts is onderhoud vastgelegd in een onderhoudsplanning.

6.

rabatstroken

Gemeente

7.

inventarisatie AED’s en privaat
cameratoezicht

Gemeente plus
ondernemers/SBBS

Dit is een continuproces. Voor de vorstperiode zijn werkzaamheden
uitgevoerd, maar door de vorst licht het stil
Het werk gaat geregeld door
GEREED
Per mail de AED’s en de bedieners inventariseren
Regionale toezichtruimte:
Er is een pilot gepland voor cameratoezicht in de Liemers
John Aaldering van Bello houdt ons op de hoogte van de voortgang
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8.

Braakliggende terreinen

Ondernemers/SBBS

Loopt
Een mailing is uit
Gemeente houdt de eigen terreinen schoon

9.

Preventie / voorlichting brandweer

Brandweer

1e kwartaal 2011 op Bergh borrel datum: 10 maart ( inmiddels 24 mrt secr.)
Plaats: brandweerkazerne
GEREED

10.

Brandkranen en putten

Brandweer

GEREED

11.

Ongewenste meldingen ( BMI / OMS )

Brandweer

Geen bijzonderheden

12.

Afstemming collectieve beveiling / politie

Ondernemers/SBBS

De politie heeft gemeld dat er geen bijzonderheden zijn

13.

Thematische voorlichting

Beginnen met brandpreventie, zie punt 9

14.

Fietspad Goorsestraat t.h. Handelsweg

Gemeente plus
ondernemers/SBBS
Gemeente

15.

Fietsers

Gemeente

16.

Verbijzondering verkeersongevallen
Immenhorst

Gemeente

17.

Vormen en voorzitten KVO-b

Voorzitter

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor fietssuggestiestroken
Dit loopt nog
Aandacht voor ongewone situaties, bijv. bij de Immenhorst / B220
Gegevens zijn naar Bertran gegaan, Uit de cijfers blijkt niets ongwoons
Dit item is afgedaan
GEREED
GEREED

18.

Website en KVO-b ontwikkelingen

SBBS

De teller loopt
Er komt een aparte link naar KVO-b

19.

Bewaken voortgang en jaarlijkse schouw

Werkgroeppartners
KVO-b

Eerstvolgende bijeenkomst 30 juni 2011, 15:00 uur

20.

Evaluatie en hercertificering

Werkgroeppartners
KVO-b

2012

Het fietspad is aangelegd, nog wel de borden verzetten
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