
 

 

4. Maatregelenmatrix. 
# ALGEMENE MAATREGELEN  Wie Q1- Q2- Q3- Q4- Q1- Q2- Q3- Q4- 

  Actie   2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 

I Bijeenkomsten werkgroep KVO-B W            

  vier maal per jaar vergaderen werkgroep KVO-B   x x x x x x x x 

  sturingselementen zijn incidentencijfers, camerabeelden , schouwronde en de matrix wordt  telkens besproken   x x x x x x x x 

  voorzitterschap bij bedrijvenvereniging   x x x x x x x x 

  secretariaat en verslaglegging  bij de gemeente   x x x x x x x x 

  politie, brandweer, gemeente en ondernemers hebben zitting. Brandweer is op afroep aanwezig wanneer het  
onderwerp brandveiligheid inhoudelijk  op de agenda van de werkgroep staat, en daarnaast aanwezig bij de schouwen 

  
x x x x x x x x 

 Voorafgaand aan de KVO – B werkgroepvergadering vindt er een veiligheidsoverleg plaats tussen politie, beveiliging en parkmanager   x x x x x x x x 

II Incidentencijfers G /P/ B/ Bo         

  minstens twee maal per jaar aanleveren incidentencijfers  en indien noodzakelijk daarop sturen.    x 
 

x 
 

x 
 

x  

III Schouwverslagen W         

  minstens éénmaal per jaar schouwen ( dagschouw / avondschouw)   
  

x 
  

x 
 

 

 vier á vijfmaal per wordt er door de parkmanager een schouwronde gehouden naar de staat van de verlichting.  Pm x x x x x x x x 

 Gemeente voert daarnaast zelf nog een onderhoudsschouw uit, welke gecommuniceerd wordt met de werkgroep G x    x    

  bespreken schouwverslagen op detail in werkgroep en indien noodzakelijk daarop sturen   
  

x 
  

x 
 

 

IV Plan van aanpak G / O         

  vier maal per jaar bespreken van de maatregelen   x x x x x x x x 

  controle op uitvoeren van de maatregelen door voorzitter   x x x x x x x x 

  voortgang plan van aanpak door middel van verslaglegging bijeenkomsten   x x x x x x x x 

V Communicatie O          

  informeren eigen achterban over voortgang en genomen maatregelen   x x x x x x x x 

  klachten over samenwerking en/of uitvoering worden binnen de werkgroep KVO - B opgelost, bij voorkeur via de voorzitter   x x x x x x x x 

  specifiek voor ondernemers: communicatie via bedrijvenvereniging   x x x x x x x x 

  specifiek voor bedrijvenvereniging: verantwoordelijk voor externe communicatie, in afstemming met de werkgroep KVO - B   x x x x x x x x 

VI Borging G /P /B /O         

  iedere partij is te allen tijde in de werkgroep vertegenwoordigd.                       Gemeente vertegenwoordigd brandweer.    x x x x x x x x 

  
in verband met de wijziging in de subsidieverstrekking  omtrent de procesbegeleiding door MKB Nederland financiën in 2018 
reserveren voor mogelijke inhuur van procesbegeleiding. Vergoeding zal ongeveer € 2.000,-- bedragen.  

  
   

    x 

VII Evaluatie O         

  hercertificering dient uiterlijk  1 november 2018 te hebben plaatsgevonden.   
     

   

  MKB 3 maanden van te voren benaderen voor activiteiten ten behoeve hiervan   
    

    



 

 

SPECIFIEKE MAATREGELEN NAAR PRIORITERING.  

      Q1- Q2- Q3- Q4- Q1- Q2- Q3- Q4- 

1 4-meting O 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 

  Terugkoppelen resultaten 4-meting aan alle ondernemers en behalen certificaat. Speciale aandacht schenken aan de 92 
ondernemers die de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen.  

  x        

  Eventueel kopieën certificaten uitdelen.   x x       

  Ondernemers attenderen op welke wijze  er gebruik gemaakt kan worden van korting op de verzekeringen in het kader van het 
keurmerk 

  x   x    x 

2 Verkeers(on)veiligheid  W         

 Verkeers(on)veiligheid als prioriteit oppakken.   x x x x     

  Resultaten 4-meting bespreken.   x x       

 In het eerstvolgende overleg specifieke aandacht voor de 40 individuele aandachtspunten welke zijn aangegeven in de enquête 
uit de 4-meting zie hiervoor vraag 28 uit paragraaf 5, bijlage 15 

 x x       

 Oplossingen bezien en vastleggen wanneer wat uitgevoerd gaat worden en wat niet.  
Deze ja of nee oplossingen communiceren met de ondernemers via website en mail. 

  x x x     

 Gemeente zal bij bij asfaltering 1 zijde van de weg groenstrook maken bij Icarusweg, Pallasweg 
Bij  Pluto/Uranusweg: zal riolering vervangen worden en aan 1 zijde groenstrook worden gemaakt 

  x x x     

3 Illegale bewoning  W         

 Gemeente zal nagaan wat er in het nieuwe HUP (Handhaving Uitvoerings Programma voor 2016) is opgenomen aangaande 
illegale bewoning. Het resultaat wat in deze HUP staat is mede bepalend voor de vervolgacties vanuit de werkgroep KVO  

G x        

 Mocht het HUP niet tot tevredenheid stemmen van de werkgroep, dan zal de werkgroep KVO als ook de bedrijvenvereniging De 
Hemrik een brief schrijven naar het college van B&W om daadwerkelijk iets te gaan doen aan de illegale bewoning op het 
bedrijventerrein. 

W x        

 De geconstateerde illegale bewoning  nu aanpakken   x x x x     

 Voorafgaand aan handhaving dit communiceren aan alle ondernemers opdat zij die hiertoe gelegenheid verschaffen zelf nog actie 
kunnen ondernemen. 

 x x x      

  Onder “zachte” dwang of anders door middel van handhaving. Hierop nu doorpakken.    x x x      

4 Leegstaande panden zijn in trek bij criminelen. Ze worden gebruikt voor onder meer hennepkwekerijen, drugslaboratoria, illegale 
huisvesting van arbeidsmigranten en opslag van illegaal vuurwerk.  

W         

 95% van de respondenten vindt dat dit aandacht moet krijgen binnen het Keurmerk,  
27% van de respondenten heeft weleens signalen omtrent deze criminaliteit op het bedrijventerrein ontvangen.  
Bezien hoe en op welke wijze dit verder en sneller is aan te pakken in samenspraak met de ondernemers.  

 x x x      

 Ondernemers attenderen hoe en op welke wijze zij melding kunnen maken van deze criminaliteit  x x x      

5 Aangifte- en meldingenbereidheid O / P / G         

  Borgen van aangifte- en meldingenbereidheid   continu proces 

  In eerstvolgende nieuwsbrief / website / lunchbijeenkomsten bedrijvenvereniging aandacht vragen omtrent verhogen van de  
aangifte / meldingenbereidheid . Stimulans voor ondernemers om vaker aangifte te doen zijn: hoe meer aangiftes > hoe hoger de 
straf en hoe meer politie-inzet Stimulans voor ondernemers om meer te melden inzake kapotte verlichting, schade en reparaties.   

  x   x x   x 

 Bezien waarom aangifte en of melding als “zinloos” wordt ervaren, terug herleiden individuele gevallen. (vertrouwenspersoon van  x x       



 

 

politie zal de gegevens bezien uit de enquête van die ondernemers die geen aangite of melding hebben gedaan van inbraak of 
poging tot inbraak en zal deze ondernemers op basis van zijn bevindingen benaderen. Doet verslag aan de werkgroep.  

 Bedrijvenvereniging reikt per mail duidelijke handleiding  aan bij de ondernemers inzake aangifte / melding.   x   x x   x 

  Bedrijvenvereniging reikt link aan inzake aangifte / melding.  Deze link verspreiden onder de ondernemers of verspreiden via 
website gemeente / bedrijvenvereniging 

  x x   x x   

 Ondernemers eventueel aangeven, dat indien de schade gering is en men geen aangifte wil doen dit dan toch te melden per mail 
bij de wijkagent. Mailadres wijkagent verstrekken aan de ondernemer.  

 x    x    

 Brochure overvalpreventie tips etc verstrekken aan de ondernemers   x        

6 Algemene opmerkingen inzake veiligheid W         

 Resultaten 4-meting bespreken.  x        

 In het eerstvolgende overleg zal specifieke aandacht worden gegeven aan de 33 individuele opmerkingen gemaakt door de 
respondentne, zie hiervoor vraag 33, paragraaf 5, bijlage 15 

 x x       

 Oplossingen bezien en vastleggen wanneer wat uitgevoerd gaat worden en wat niet.  
Deze ja of nee oplossingen communiceren met de ondernemers via website en mail. 

 x x x      

7 Opmerkingen en suggesties van  ondernemers uit enquête 4 meting           

 - resultaten 4-meting bespreken.   x        

 - specifieke aandacht voor 19 individuele aandachtspunten  uit de 4-meting, zie hiervoor vraag 34, paragraaf 5, bijlage 15.   x x       

 - Oplossingen bezien en vastleggen wanneer wat uitgevoerd gaat worden en wat niet.  
Deze ja of nee oplossingen communiceren met de ondernemers via website en mail. 

 x x x      

8 Bijzondere acties  O / G/ P/ 
B 

        

 Website Bedrijvenvereniging verder uitbouwen als het hart van de communicatie inzake KVO   x x x x x x   

 Indien er meer duidelijkheid is over de inrichting van de nieuwe website van de gemeente zal de werkgroep een besluit nemen of 
de website de mogelijkheden biedt om meer informatie te verschaffen inzake het Keurmerk, als ook betere verwijzing naar KVO 
werkgroepen welke actief zijn in Leeuwarden.  

  x       

 Er wordt vanuit de werkgroep KVO – B aangesloten bij het activiteitenprogramma van bedrijvenvereniging De Hemrik, daar waar 
het veiligheidsaspecten betreft.  

  x    x   

 Visieontwikkeling De Hemrik. Het onderdeel groenstructuur en verkeersstructuur wordt uitgewerkt door de gemeente.  De totale 
financiering wordt in beeld gebracht. Onderhoudswerkzaamheden die ten tijde van de schouw geconstateerd zijn en toepasbaar 
zijn op de  visieontwikkeling worden opgepakt en uitgevoerd.  De visie-ontwikkeling De Hemrik wordt bij voortduring besproken in 
de werkgroep KVO. 

 continu proces 

 Resultaten uit de schouwronden communiceren met de ondernemers zowel vooraf als achteraf. Hiervoor gebruik maken van de 
website.  Eventueel uitnodigen ondernemers. 

 continu proces 

 Continu voortzetten huidige aanpak / opzet aanpak bezoekers Junokade. Deze aanpak wordt per kwartaal binnen de KVO 
werkgroep geëvalueerd.  

 continu proces 

  beveiligingsconcept (camerabeelden ) met beveiligingsorganisatie jaarlijks evalueren en verbeteren door KVO - werkgroep   continu proces  

  Regelmatig tips verstrekken om inbraken te voorkomen   continu proces 

  blijvend nieuwsbrieven  / informatie verstrekken met daarin opgenomen incidentencijfers en actuele zaken omtrent veiligheid. 
Eventueel ook via website.  

  continu proces 



 

 

  De bestaande groeps Whats App nog meer introduceren bij de ondernemers. Hoe en op welke wijze men hier gebruik van kan 
maken 

  x x x    x  

9 Thematische bijeenkomsten door hulpdiensten en beveiligingsorganisatie P/ B/ O/ 
Bo 

        

  streven naar minimaal eenmaal per drie jaar een thematische bijeenkomst (hetzij brandweer, hetzij politie, hetzij 
beveiligingsorganisatie, hetzij gezamenlijk) algemene voorlichting, specifieke thema's: loze meldingen, houden van oefeningen bij 
de ondernemers, veranderingen, hoe om te gaan met alarmopvolging e.d. brandweer zal zich specifiek inzetten op het geven van 
voorlichting ten tijde van een bedrijvenbijeenkomst, uitreiken van foldemateriaal 

       x   

10 Hulpdiensten en Bedrijvenbijeenkomsten  O/ P /B / 
Bo 

        

  bedrijvenvereniging nodigt brandweer, politie en beveiligingsorganisatie uit voor jaarlijkse ledenvergadering    x    x   

  Eventueel aandacht voor specifieke incidentencijfers     x   x   

11 AED O         

  Blijven promoten zichtbaarheid van AED’s vergroten o.a. d.m.v. pictogrammen.    x       

  Inventariseren waar AED ’s aanwezig zijn en onderzoeken of op plattegrond aangegeven kan worden waar de AED’s aanwezig 
zijn 

   x       

  Jaarlijks via herinneringsmail / nieuwsbrief ondernemers attenderen op de locaties waar de AED's geplaatst zijn     x   x   

12 BHV plannen O / B         

  Ondernemers stimuleren tot het maken van een ontruimingsplan / BHV plan, via nieuwsbrief, herhalingsactie eenmaal per jaar    x    x    

  Voordelen van veiligheid benadrukken aan ondernemers met link naar website    x    x   

  Aandacht in de communicatie en begeleiding (eventueel adviesbureaus)   x    x    

13 Meldkaart O / W         

  jaarlijks een meldkaart maken en deze digitaal verstrekken   x    x    

  na circa één jaar bezien of herziening meldkaart noodzakelijk is.    x   x    x 

14 Secretariaat Gemeente O         

  lokale belangen goed blijven borgen   continu proces 

  bijzondere positie KVO-B-hercertificering    

W= Werkgroep bestaat uit: G=Gemeente, P=Politie, B=Brandweer, O=ondernem 


