SSV: beveiliging begint in uw eigen onderneming

NIEUWSBRIEF
Etten-Leur, december 2018
Beste deelnemers aan de Collectieve Surveillance op Vosdonk
Nieuwe wijkagent industrieterrein Vosdonk
Onze wijkagent Kees Busio heeft zijn werkzaamheden als wijkagent neergelegd en gaat
genieten van zijn pensioen. Zijn opvolger is al aan het werk. Zijn naam is Jeroen Dingenouts.
Hij is bereikbaar op telefoonnummer 076-543 76 69 of 06-52 45 48 58. Zijn e-mailadres is
jeroen.dingenouts@politie.nl. In de volgende nieuwsbrief volgt een nadere kennismaking met
de wijkagent.
Nieuwe bestuursleden SSV
Met ingang van 1 januari 2019 wordt het bestuur van de SSV uitgebreid met twee nieuwe
bestuursleden, t.w. de heer Rob Burgerhoudt, directeur Benjamin Industries B.V. en de heer
Jean Jacques van Broekhoven, directeur Broeders Elektrotechniek. Wij zijn blij dat deze
twee ondernemers op industrieterrein Vosdonk willen meedenken over de veiligheid op het
industrieterrein. In de volgende nieuwsbrief kunt u nader kennismaken met beide heren.
Avondschouw op 8 november 2018
Op 8 november 2018 heeft de SSV in samenwerking met politie, brandweer en gemeente
de avondschouw gehouden. Na afloop van de ronde was de conclusie van alle partijen dat
het industrieterrein er over het algemeen netjes en goed verzorgd uit ziet. Op enkele kleine
zaken na, zoals bijvoorbeeld kapot hekwerk, houten pallets tegen de gevel zijn er geen
grote bijzonderheden te melden.
Etten-Leur pakt overlast geparkeerde trucks aan
Onder deze kop (BN De Stem 16.10.2018) vermeldt de gemeente in het artikel hoe zij de
problematiek gaat aanpakken. Voorlopig is dat nog maar op kleine schaal. Met name op de
Zeedijk waar een stopverbod is ingesteld en op de Hermelijnweg waar eveneens
maatregelen worden genomen.

De veranderende regelgeving (Wegenverkeerswet en Rijtijdenbesluit) maar vooral de
strenge controles in de ons omringende landen (België en Duitsland) drijven de chauffeurs
naar ons land.
De gemeente heeft een intentieovereenkomst gesloten met andere gemeentes in WestBrabant waar ook Transport en Logistiek Nederland bij de aanpak is betrokken. Samen
gaan zij zoeken naar locaties waar beveiligde parkeerterreinen met voorzieningen
(overnachting, sanitair) gerealiseerd kunnen worden. Door deze samenwerking hoopt men
te voorkomen dat het probleem zich verplaatst naar de andere gemeente.
Helaas, zo gaf gemeente aan, zijn ze maar net gestart, is er geen planning en is er geen
geld. Wel hoopt de gemeente voor de begroting van 2020 meer duidelijk te hebben.
De SSV deelt de bezorgdheid van de ondernemers op Vosdonk en hoopt dat een, mede
door de bereidheid van vele partijen, totaaloplossing niet lang uitblijft.
Mochten er op termijn voldoende beveiligde parkeerplaatsen worden gerealiseerd is het
maar de vraag of deze benut gaan worden. Veel (buitenlandse) chauffeurs krijgen geen
vergoeding van hun baas en als ze die al krijgen is het maar de vraag of ze die benutten en
niet gaan zien als extra inkomsten.
Binnen het SSV-bestuur is al geopperd een internationaal bonnensysteem of speciale pas in
te stellen die louter en alleen voor dit doeleind gebruikt kan worden. De SSV volgt
nauwgezet de ontwikkelingen en zal in KVO-B verband dit item op de agenda houden.
Tevens verzoekt de SSV haar deelnemers overlast ten alle tijden te melden. Mede door uw
meldingen kunnen we druk uitoefenen om het probleem de wereld uit te helpen
Gladheidsbestrijding en strooiroute 2018/2019
De Gemeente Etten-Leur heeft weer haar strooiroutes 2018/2019 alsmede haar beleid
inzake gladheidsbestrijding vastgesteld. Zie voor de actuele informatie op de site van de
Gemeente Etten-Leur onder gladheidsbestrijding en strooiroutes.
Om ongelukken te voorkomen, vragen wij ook uw aandacht voor het sneeuw- en ijsvrij
houden van uw bedrijfsterrein en bijbehorende verkeersroutes. Voorkomen is beter dan
genezen.
Aangifte doen
Op verzoek van de hulpdiensten vragen wij u bij constatering van (of poging tot) inbraak of
enig ander strafbaar feit, direct melding te doen bij de politie. Op deze manier maken wij
samen Vosdonk nog veiliger. Op de site aangifte of melding doen bij politie vindt u meer
informatie over hoe een melding gedaan kan worden.
BuitenBeter App
Graag willen wij u nogmaals attenderen op het bestaan van de Buitenbeter App van de
Gemeente Etten-Leur. Met deze app is het erg eenvoudig om een probleem in uw
omgeving snel bij de gemeente te melden. U start de app, u vult de locatie, het soort
probleem en een korte omschrijving in, eventueel maakt u meteen een foto, en verzendt u
dit naar de gemeente.

Voorbeelden van meldingen zijn: een vies of kapot bushokje, zwerfafval, slecht wegdek etc.
Na uw melding gaat de gemeente met het probleem aan de slag.
Wij adviseren u en uw medewerkers om deze app te installeren op de smartphone en zo zijn
we met z’n allen extra ogen en oren voor de gemeente om samen voor een schonere woonen werkomgeving te zorgen. U kunt de app downloaden via de site buitenbeter.nl.
Klacht of melding doorgeven aan de gemeente
Naast het gebruik van de BeterBuiten app kunt u ook op een andere wijze een klacht of
melding doorgeven aan de gemeente. Via de link melding en klacht vindt u alle informatie
over hoe u een klacht kunt melden c.q. een melding kunt doen.
Veiligheid gedurende feestdagen
Om de veiligheid van uw bedrijf gedurende de feestdagen te waarborgen, willen wij u
enkele tips geven:
 In verband met het afsteken van vuurwerk adviseren wij u om elke dag uw brievenbus te
legen of uw post bij een verzamelpunt achter te laten. Denkt u er ook aan de
brievenbussen af te sluiten.
 Wek niet de indruk – zowel fysiek als in de media – dat u tijdens de feestdagen gesloten
bent, want dat betekent een uitnodiging aan het dievengilde.
Kijk voor meer kersttips voor bedrijven op brandweermwb.nl

Het bestuur van de SSV wenst u VEILIGE feestdagen en
een succesvol en vooral VEILIG 2019.
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Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via
ssv.ettenleur@gmail.com.

