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1. Samenwerkingsverband 

 

1.1 KVO-werkgroep samenstelling 
Het project wordt uitgevoerd door de Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen “Dombosch en 
Pontonnier te Raamsdonksveer” en bestaat uit de volgende organisaties:  

Organisatie  Naam Telefoon E-mail adres 

Gemeente Mike Hofkens 0162-579513 m.hofkens@geertruidenberg.nl  

Gemeente Nicole de Kort  0162-579687 
06-13088009 

NdeKort@geertruidenberg.nl  

Gemeente Jaap Smetsers  j.smetsers@geertruidenberg.nl  

Politie Geeske de Meulder  geeske.de.meulder@politie.nl 

Brandweer Twan Hop 0162-481630 twan.hop@brandweermwb.nl 

Ondernemersvereniging Ron Broeders 06-51176622 administratie@vogweb.nl 

Beveiligingsbedrijf Joost Klaren/John 
Kruythoff 

0184-410400 
06-22843160 

joost@alert-group.nl 
John.Kruythoff@alert-group.nl 

Ondernemer 
Pontonnier 

Ad van Steijn 06-22213243 van_steyn@hotmail.com 

Ondernemer 
Pontonnier 

Eric Broeders 06-28775347 erik@officetopper.com  

Ondernemer 
Pontonnier 

Peter Buijks 0162-580041 directie@amerpoort.com  

Ondernemer Dombosch Patrick de Wit 0162-852592 patrick@maxprevent.nl  

Ondernemer Dombosch Rochus Schoorl  rschoorl@toyota.nl 

Ondernemer 
Pontonnier 

Pieter Leijten   P.Leijten@ate-horesca.nl 

MKB-Nederland Onno Keuker 06-29512394 keuker@vnoncw-mkb.nl 
In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben bovenstaande werkgroepleden 
toestemming gegeven voor eventueel gebruik of verstrekken van hun bovenstaande gegevens aan derden.  

 

1.2 Opzet plan van aanpak 
Minimaal drie maal per jaar komt de werkgroep bij elkaar om de voortgang van de maatregelen te 
bespreken. De werkgroep vergadert aan de hand van de volgende vaste agenda: 
 
1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Incidentencijfers 
4. Plan van aanpak 
5. Schouwverslagen 
6. Rondvraag 
7. Sluiting 
 
De vergaderdata voor 2020, 2021 en 2022 worden na de audit van KIWA in de daaropvolgende 
vergadering van de werkgroep vastgelegd.   

 
2. Taken en bevoegdheden 

 
Gemeente: 
De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde, veiligheid, handhaving van wet- en 
regelgeving en voert de regie over alle veiligheidsinitiatieven. De burgemeester is, in overleg met de 
gemeenteraad, verantwoordelijk voor het integrale veiligheidsbeleid in de gemeente en heeft daarin 
een coördinerende en voorwaardenscheppende functie.  
 
Politie: 

mailto:m.hofkens@geertruidenberg.nl
mailto:NdeKort@geertruidenberg.nl
mailto:j.smetsers@geertruidenberg.nl
mailto:geeske.de.meulder@politie.nl
mailto:twan.hop@brandweermwb.nl
mailto:administratie@vogweb.nl
mailto:joost@alert-group.nl
mailto:John.Kruythoff@alert-group.nl
mailto:van_steyn@hotmail.com
mailto:erik@officetopper.com
mailto:directie@amerpoort.com
mailto:patrick@maxprevent.nl
mailto:rschoorl@toyota.nl
mailto:P.Leijten@ate-horesca.nl
mailto:keuker@vnoncw-mkb.nl
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De politie is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid en de handhaving van de 
rechtsorde. Hieronder wordt, onder andere, de handhaving van wet- en regelgeving verstaan. De 
politie heeft de wijkagent afgevaardigd in de werkgroep. Hij is verantwoordelijk voor de afstemming 
van alle doelstellingen en maatregelen binnen de politieorganisatie. Bij de uitvoering van maatregelen 
wordt de wijkagent in de werkgroep betrokken.  
 
Brandweer: 
De brandweer wordt in de werkgroep vertegenwoordigd door de Regio Adviseur Brandweer Midden 

en West Brabant 

Ondernemers: 
De ondernemers zijn, zoals al aangegeven, lid van VOG (Vereniging Ondernemers Geertruidenberg)  

In de werkgroep zijn een 6-tal  ondernemers vertegenwoordigd namens de ondernemers van het 

bedrijventerrein.  Elk van deze partijen heeft haar eigen specifieke rol en taak  

Daarnaast wordt van alle werkgroepenleden verwacht, dat zij: 
• Deelnemen aan de werkgroep vergaderingen. 
• Een positief beeld uitdragen over het Keurmerk teneinde het draagvlak intern en extern te 

vergroten.  
• Zich inspannen om de maatregelen tot uitvoering te (laten) brengen. 
• Over de resultaten naar de eigen organisatie / achterban communiceren. 
• Knelpunten signaleren. 
• Maatregelen voorstellen 
• Mogelijke toepasbare subsidieregelingen / financieringsmogelijkheden aandragen 
• De besluitvorming over maatregelen (indien noodzakelijk) overleggen met achterban  
 

In het plan van aanpak worden, in de maatregelenmatrix, de wettelijke verplichtingen van bepaalde 
actoren buiten beschouwing gelaten.  

 

3. Financiën 
 

De werkgroep KVO draagt zorg voor de uitvoering van de maatregelen zoals beschreven is in het plan 
van aanpak en de uitvoering van deze maatregelen is vastgelegd in het convenant. In het huidige plan 
van aanpak kunnen de maatregelen uitgevoerd worden voor zover deze binnen de huidige 
begrotingen van overheidsinstanties uit de werkgroep passen.   
 
De werkgroep maakt gebruik van de volgende financieringsmogelijkheden: 

• Inzet reguliere budgetten van overheidsinstanties (waarbij getracht wordt werkzaamheden te 
prioriteren op basis van het gemaakte plan van aanpak); 

• Gemeentelijke beleids- en begrotingsvoorstellen; hiervoor dient bestuurlijk draagvlak te zijn; 

• Mogelijke bijdrage ondernemers; 

• Subsidieregelingen van het Rijk, de Provincie etc.; 

• Inzet van uren van de werkgroep leden vindt plaats voor rekening van de eigen persoon . 
organisatie. 
 

Product Bedrag Financier 

Periodieke dag- en avondschouw Eigen uren Allen 

Uitvoeren maatregelen n.a.v. schouwen Nader te bepalen Gemeente, ondernemers 

Nemen van maatregelen ter verbetering van de 
verkeersveiligheid. 

Nader te bepalen Gemeente 

Maatregelen in het kader van de brandveiligheid Nader te bepalen Nader te bepalen 
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4. Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg 2019-2022 
 

Veiligheid is één van de belangrijkste levensbehoeften. Het Integraal Veiligheidsbeleid bevat de 
hoofdlijnen van het veiligheidsbeleid van de gemeente Geertruidenberg voor de periode 2019-2022. 
Veel partijen zoals politie, maatschappelijke organisaties, ondernemers en natuurlijk de inwoners zelf 
hebben invloed op de mate en beleving van veiligheid. De inzet op veiligheid is alleen effectief als 
iedereen met elkaar samenwerkt en actief meewerkt aan het realiseren van een veilige en leefbare 
gemeente.  Dit beleid geeft inzicht in de samenhang in de landelijke, regionale en lokale speerpunten 
van het Veiligheidsbeleid. Het schetst de kaders voor de te realiseren ambities op veiligheidsgebied 
binnen de gemeente. De kadernota wordt vertaald in een jaarlijks uitvoeringsprogramma Integrale 
Veiligheid waarin beschreven wordt wat de gemeente en overige partners gaan doen in dat jaar.  
Het college van burgemeester en wethouders stelt het uitvoeringsprogramma vast. In het 
uitvoeringsprogramma worden zowel de lokale als basisteam prioriteiten nader uitgewerkt. Het 
Keurmerk Veilig Ondernemen is nog niet opgenomen in het Integraal Veiligheidsbeleid van de 
gemeente. Wel wenst de gemeente op het gebied van veiligheid samen te werken met ondernemers.  
 

5. Verdieping  
 

 Totaal Dombosch Pontonnier  

 
 
Veiligheidsbeleving 

 
Meting 
2020 

Absolute 
aantallen 

Meting 
2020 

Absolute 
aantallen 

Landelijke 
trendcijfers 
2014-2018 

Gevoelens van onveiligheid 
in bedrijfspand of eigen 
terrein * 

17 14 13 36 4 21 

Gevoelens van onveiligheid 
in de directe omgeving van 
het bedrijf 

20 18 16 36 4 19 

Verbetering van 
veiligheidsgevoel ** 

20 21 69 20 2 - 

Overlast*** 60 61 55 55 6 39 

Inbraak 16 12 10 36 4 7 

Poging tot inbraak 19 18 16 30 3 12 

Graffiti 0 0 0 0 0 4 

Vernieling 12 10 8 30 3 13 

Brandonveilige situatie 10 8 7 18 2 14 

Bedreiging en intimidatie 5 4 3 20 2 - 

Gevolgen van eventuele 
brand zijn geïnventariseerd. 
**** 

72 72 
64 

73 8 - 

Individuele opmerkingen 
m.b.t. knelpunten 
verkeersveiligheid 

48 44 39 82 9 35 

Aangifte- en 
meldingsbereidheid 

  

Heeft aangifte/melding 
gedaan van inbraak 

52 47 9 van 19 60 3 van 5 26 

Heeft aangifte/melding 
gedaan van poging tot 
inbraak 

38 36 8 van 22 50 2 van 4  15 

Tevredenheid over 
onderstaande onderwerpen 

  

Onderhoud straatmeubilair 
en wegdek 

65 65 57 82 9 67 

Onderhoud openbaar groen 60 60 53 60 6 67 

Bewegwijzering naar het 
terrein 

94 94 80 91 10 84 

Bewegwijzering op het terrein 94 97 81 70 7 78 
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Tevreden over onderstaande 
onderwerpen  

 
Meting 
2020 

Absolute 
aantallen 

Meting 
2020 

Absolute 
aantallen 

Landelijke 
trendcijfers 
2014-2018 

Ontsluiting van het 
bedrijventerrein 

58 57 48 67 6 78 

Bereikbaarheid openbaar 
vervoer 

47 43 36 75 6 64 

Gladheidsbestrijding  67 69 59 50 4 69 

Verlichting op het 
bedrijventerrein***** 

86 89 79 64 7 77 

Tevredenheid over de 
communicatie met 
onderstaande partijen 

  Geen 
ervaring 

 Geen 
ervaring 

 

Gemeente 79 98 34 67 5 75 

Politie 71 71 54 67 5 82 

Brandweer 82 80 63 100 8 89 

Vereniging Ondernemers 
Geertruidenberg  

96 
95 34 

100 6 
87 

Ondermijnende Criminaliteit   
Meting 
2020 

Absolute 
aantallen 

Meting 
2020 

Absolute 
aantallen 

Landelijke 
trendcijfers 
2014-2018 

Signalen van ondermijnende 
criminaliteit 

28 
32 28 9 1 16 

Cybercriminaliteit       

Aandacht voor 
cybercriminaliteit binnen het 
KVO 

53 
53 46 55 6 46 

Risico-Inventarisatie en 
Evaluatie en BHV 

  

In bezit van een RI&E 55 56 50 55 6 45 

BHV-Plan 71 73 66 55 6 68 

Voorbereid op een calamiteit  

Eens of helemaal mee eens 57 58 52 46 5 61 

Niet voorbereid met andere 
ondernemers op een 
calamiteit  

 
  

  
 

Eens of helemaal mee eens 12 13 12 0 0 - 

* Parkeren vrachtwagens en verdachte personen 
** 79% van de respondenten ziet geen verbetering van het veiligheidsgevoel.  
*** Parkeren Vrachtwagens en auto’s, illegale stort en zwerfvuil, hard rijden en rondhangen,  
 vernielingen  
**** Voor hulp door brandweer zie antwoord 22 in bijlage 9 
***** Zie voor de locaties met te weinig verlichting antwoord 31 in bijlage 9  
 

6. Schouwverslag d.d. 09-03-2020 
 

De werkgroep heeft op 9 maart 2020 een schouwronde uitgevoerd over het gehele bedrijventerrein 
van Dombosch en Pontonnier. Voor een uitgebreid verslag wordt verwezen naar de aparte bijlage. 
“Schouwverslag bedrijventerrein Dombosch en Pontonnier” 
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7. Bevindingen deelnemende partijen 
 

7.1. Gemeente 
 

Algemeen: 

- Wat is uw algemene indruk van het bedrijventerrein op het gebied van schoon, heel en veilig? 

• Dombosch: 
o Hoofdstructuur redelijk op orde, secundaire structuur heeft gebieden waarbij de 

panden en openbare ruimte sterk verbeterd kunnen worden 
o Regelmatig veel zwerfvuil aanwezig en ook overnachtende chauffeurs 
o Camerabeveiliging heeft een positieve invloed op criminaliteit 
o Aandacht voor ondermijning 
o Revitalisering in 2013, maar vanuit gemeente beperkte inzet op bedrijventerrein.  

 

• De Pontonnier 
o Grootste gedeelte redelijk nieuw 
o Geen camerabeveiliging aanwezig 
o Veel watergebonden bedrijvigheid 
o Redelijk netjes in omgeving 
o Panden zijn goed op orde  

 

- Zijn er knelpunten die een verbetering van het bedrijventerrein in de weg staan, zo ja welke? 

• Dombosch/Pontonnier 
o Langdurige leegstand (Dombosch) 
o Het ontbreken van structurele middelen  
o Het niet lukken van een BIZ (Dombosch) 
o Camerabeveiliging gemeente breed (Pontonnier) 

 

- Is er voor de komende jaren een actueel Integraal Veiligheidsplan waar het Keurmerk Veilig  
   Ondernemen onderdeel vanuit maakt?  

• Veiligheidsbeleid is in juni 2019 vastgesteld, maar er wordt niet gerefereerd aan KVO. 

 

7.2. Politie 
Algemeen: 

- Wat is uw algemene indruk van het bedrijventerrein op het gebied van schoon, heel en veilig? 
Er zijn diverse locaties die hier, naar mijn mening, onder gemiddeld op scoren. Ottergeerde 
t.h.v.Vinks Vaten, deze weg wordt gebruikt door Vinks als verlengstuk van hun bedrijfsterrein. 
De gehele parkeerstrook aan de kant van de Essenboom staat vol met trailers, leeg of gevuld 
met vaten. Ondertussen is ook de weg voor de gebouwen aan de andere zijde ingenomen 
door trailers van Vinks Vaten. Verder is ook het pand aan het einde van de Snoekweg erg 
rommelig (hier zijn diverse bedrijven gevestigd, o.a. Golfballen Nederland.  

- Wat is uw algemene indruk van de openbare orde en veiligheid op het bedrijventerrein? Op 
zich goed, maar ik denk dat er aardig wat aan ondermijning valt op te sporen.. Verder waren 
we jaren terug bezig met parkeren door vrachtwagen chauffeurs en de rommel die zij 
achterlaten. Dit heeft veel tijd en moeite gekost, we deelden brieven uit aan chauffeurs en 
stuurden ze weg. Helaas zit de gemeente er nu anders in, er staan grote borden dat het niet 
toegestaan is, maar er wordt niet meer op gehandhaafd. Zie ook S&R vrachtwagens aan de 
Ottergeerde. 

- Hoe beoordeelt u de huidige incidentencijfers ten opzichte van de voorgaande jaren. Graag 
uw conclusie. Geen echte alarmsignalen.  

- Zijn er knelpunten die een verbetering van het bedrijventerrein in de weg staan, zo ja welke? 
Gemeente wilde eerst geen vrachtwagens (geparkeerd), nu hoeft er niet meer gehandhaafd te 
worden?! 
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7.3. Brandweer 
Zijn er wijzigingen in de Bluswatervoorzieningen?  
Vragen over bluswatervoorziening door gemeente te beantwoorden.  

  

1. Primair? ……………………………………………………………. 

2. Secundair? ………………………………………………………… 

3. Tertiair?..................................................................................... 

Gelet op de taakstelling van de gemeente op het gebied van (openbare) bluswatervoorziening zou 

deze vraag in beginsel daar geadresseerd mogen worden. De Veiligheidsregio zal de gemeente 

ondersteunen bij de uitvoering van deze taak.  

 

Algemeen: 

Wat is uw algemene indruk van het bedrijventerrein op het gebied van schoon, heel en veilig? 
Over het geheel genomen maakt het bedrijventerrein in aanzien geen verkeerde indruk.  
Wat is uw algemene indruk van de brandveiligheid op het bedrijventerrein? 
Brandveiligheid wordt bepaald door een combinatie van maatregelen en voorzieningen die gericht zijn 
op het voorkomen, beperken en bestrijden van brand. Dit geldt op gebiedsniveau maar bovenal op 
bouwwerkniveau en is in alle gevallen maatwerk. Brandveiligheid laat zich dan ook niet éénvoudig 
duiden in een algemene indruk.  
 
Zijn er knelpunten die een verbetering van het bedrijventerrein in de weg staan, zo ja welke? 
Zijn er vanuit uw expertise al maatregelen te nemen om de brandveiligheid te verbeteren? 
1. Bij de ondernemers? …………………………………………………………………………… 
De praktijk laat zien dat wanneer een ondernemer voldoet aan de rijksregels en vergunningen, 
daarmee niet altijd automatisch spraken is van een “brandveilig gebouw”. Rijksregels gaan vooral over 
veilig vluchten door personen en het beperken van brandschade in de omgeving. In veel gevallen is 
het volledig afbranden van een bedrijfsgebouw dan ook een “voorspelbare afloop” van brand. Om 
schade aan het gebouw, inventaris, opslag, aansprakelijkheid én de bedrijfscontinuïteit te beperken 
kan het dus nodig zijn meer te doen dan alleen te streven naar het voldoen aan rijksregels. 
Geadviseerd wordt om brandveiligheid onderdeel uit te late maken van het risicomanagement binnen 
het bedrijf. Denk daarbij niet alleen aan de kans op brand, maar ook aan de voorspelbare afloop. Is 
dat een aanvaardbare situatie?   
2. Op het bedrijventerrein? ……………………………………………………………………….. 
Het bedrijventerrein en de daar gevestigde ondernemers kunnen te maken krijgen met calamiteiten 
die de bedrijfsvoering voor een korte maar ook langere tijd kunnen verstoren. Denk hierbij niet alleen 
aan brand maar bijvoorbeeld ook uitval van nutsvoorzieningen, wateroverlast door regenval en 
beperkte bereikbaarheid door een verkeersongeval. De kans dat deze calamiteiten zich voordoen zal 
niet altijd even groot zijn. De effecten van die calamiteit kunnen dat wel zijn. Partners van het KVO 
zouden kennis kunnen nemen van die mogelijke risico’s om zich te beraden of en hoe zij met elkaar 
voorbereid willen zijn op het beperken van die nadelige effecten.  
Het organiseren van een Calamiteiten Informatiesysteem zou hierbij van toegevoegde waarde kunnen 
zijn en geeft invulling aan de leemte die er nu nog is in het kader van incident en crisiscommunicatie. 
Een dergelijk systeem maakt het voor bedrijven mogelijk om al in de eerste minuten na het ontstaan 
van een incident elkaar te voorzien van informatie. In een later stadium van het incident kunnen de 
hulpverleningsinstanties via dit medium ook de bedrijven bereiken voor het geven van een 
handelingsperspectief. (ter illustratie: cbisbrabant.nl) 
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7.4. Beveiligingsorganisatie  
 

Algemeen: 

Wat is uw algemene indruk van het bedrijventerrein op het gebied van schoon, heel en veilig? 
Gezien de leeftijd van het gebied en onroerend goed, heeft het nog een frisse uitstraling in vergelijking 
met ander gebieden. De zaken zoals bewegwijzering (up to date maken en schoonmaken), bermen en 
wegennet mag wel wat meer aandacht krijgen om het niveau van enkele jaren  geleden (na de 
revitalisering). 
Wat is uw algemene indruk van de openbare orde en veiligheid op het bedrijventerrein?Relatief rustig. 
Inzet van BOA’s ivm handhaven foutparkeerders laat te wensen over.  
 
Hoe beoordeelt u de huidige incidentencijfers ten opzichte van de voorgaande jaren. Graag uw 
conclusie. 
We zien een afnemende trend in de incidentencijfers, het is veiliger geworden. Het afnemen van het 
aantal alarmopvolgingen zegt ook iets over het toenemen van de betrouwbaarheid van elektronische 
maatregelen. De inzet van surveillance na werktijd ipv 24 uur per dag is effectief en kosteneffecient 
(overdag niet of nauwelijks incidenten geweest). 
 
Zijn er knelpunten die een verbetering van het bedrijventerrein in de weg staan, zo ja welke? 
Hooguit budgettaire beperkingen van Gemeente, ondernemers en bewakingsfirma. 
 
Zijn er nog verdere bijzonderheden op het gebied van schoon, heel en veilig? 
Doordat we een relatief veilig bedrijvenpark weten te realiseren met z’n allen, merken wij dat de animo 
voor de collectiviteit afneemt (urgentie is weg). Deze curve zien we vaker en we bewegen nu richting 
een dip in die curve. Deze beweging staat de continuïteit en het door investeren in elektronisch 
maatregelen in de weg en zal op termijn nadelig uitpakken. 
 

7.5. Ondernemers 
Algemeen: 

- Wat is uw algemene indruk van het bedrijventerrein op het gebied van schoon, heel en veilig? 
Het bedrijfsterrein is best schoon en niets kapot of zo. Veilig qua verkeer niet echt, aangezien er op 
het bedrijfsterrein stelselmatig veel auto’s aan de weg staan, ook in de bocht, waardoor het verkeer 
zeer onoverzichtelijk is. 

- Wat is uw algemene indruk van de openbare orde en veiligheid op het bedrijventerrein? 
Qua criminaliteit is het terrein niet heel veilig. We hebben recentelijk te maken gehad met inbraak. 

- Zijn er nog verdere bijzonderheden op het gebied van schoon, heel en veilig? 
Nee 

- Zijn er knelpunten die een verbetering van het bedrijventerrein in de weg staan, zo ja welke? 
Te veel auto’s aan straat. 
 
Algemeen: 

- Wat is uw algemene indruk van het bedrijventerrein op het gebied van schoon, heel en veilig? 
Mijn algemene indruk is dat het bedrijventerrein er goed uitziet, ook in relatie tot andere 
bedrijventerreinen in andere gemeenten. Duidelijke bewegwijzering. Verlichting kan naar mijn idee 
beter. 
 

- Wat is uw algemene indruk van de openbare orde en veiligheid op het bedrijventerrein? 
Ik heb het idee dat er in de avond- / nachtelijke uren niet bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden. Ik 
weet niet of dit hangjongeren zijn of andere groepen. Af te leiden aan remsporen, zwerfvuil, etc. 
 

- Zijn er nog verdere bijzonderheden op het gebied van schoon, heel en veilig? 
Verlichting kan beter 
Toezicht / zichtbare aanwezigheid bewakingsdienst verbeteren? Ik ben niet op de hoogte hoe dit nu is 
geregeld.  
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8. Individuele opmerkingen 

 

8.1. Individuele verkeersknelpunten 
 

 Actie ondernemen JA / NEE En 
zo ja, welke actie en wanneer. 

Dombosch  

aanbod tijdens de piekuren is te groot voor de huidige 
infrastructuur 

 

aankomst en vertrek file 08.00 en 17.00 uur 
fietspaden niet voorzien van signalering bij kruisingen 

 

belemmering van het zicht op de Ramgatseweg vanuit de 
Snoekweg wegens het parkeren van een vrachtauto dicht bij de 
hoek en wegens plaatsing van het bedrijvenbord. 

 

bij uitrijden bedrijfsterrein niet altijd overzichtelijk om over te 
steken i.v.m. vrachtwagens. Tevens hebt je aan beide kanten 
geen voorrang (voorheen had je aan een kant straat van 
rechts) meer uit verlaten straat naar stoplichten. Je staat dus 
erg lang voordat je er tussen kan. 

 

bij vertrek rond 16.30 uur en 17.30 uur staat er teveel verkeer 
bij de stoplichten. Rotonde zou tot meer doorstroom kunnen 
leiden. 

 

De in de spits volledig vollopende "uitrijdwegen" aansluitend op 
de Elftweg 

 

De lange wachttijd bij de stoplichten bij de avondspits  

De stop lichten en helemaal als er teveel wordt geoefend door 
verkeerd regelaars 

 

Een fietspad met twee richtingen langs de Zalmweg. NIET 
aangeduid met een duidelijk onderbord met twee pijlen (zoals 
het HOORT) op de zijwegen die er op uitkomen. Wel om 
gevraagd, maar geen aanpassing. 
Iedere dag gevaarlijke oversteekacties vanuit en vanaf de 
zijwegen die er op aansluiten. 

 

Enorm veel vrachtverkeer door de straat. Omdat we geen 
fietspad of stoep in de straat hebben geeft dit soms gevaarlijke 
situaties wanneer personeel in de pauze een rondje gaat lopen. 
Tevens zijn er bepaalde auto bedrijven die flink hard rijden 
(testen). 

 

Er wordt met testauto's veel te hard gereden op de 
Ramgatseweg. Gaat net zo lang goed totdat er een zwaar 
ongeluk gebeurd en dan zijn maatregelen te laat!!!! 
Ook overig verkeer rijdt te hard. 

 

Er wordt veel te hard gereden hier in de straat. De 100 gaat 
met regelmaat voorbij op de tellers. Het gros rijdt meer dan de 
toegestane 50km 

 

Extreem veel verkeer rond de spits op de Maasdijk en bij 
Essenboom. 

 

geen voetpaden. oversteken die niet altijd uitkomen  

Het parkeergedrag van vrachtwagens langs de wegen  

Hoek Ramgatseweg/Zalmweg/Brasem loopt fietspad niet door. 
Bliek/Zalmweg woonwijk in . 

 

kruising Elftweg met steurweg, en verder ontsluiting naar 
Maasdijk is een ramp. Lange wachttijden! 

 

Kruispunt Doornboom. De weg Lissenveld.  

kruispunt elftweg /bliek  
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 Actie ondernemen JA / NEE En 
zo ja, welke actie en wanneer. 

Dombosch  

Kruispunt Zalmweg-Brasem-Ramgatseweg. 
Kruisingsvlak is niet duidelijk, de één ziet als de Zalmweg met 
2 zijstraten. De ander ziet het als een kruispunt. 

 

kruispunt Zalmweg-Ramgatseweg-Brasem  

kruispunten  

Lange rijen auto's en te lange wachttijden voor het stoplicht 
Steurweg / Maasdijk. Gevaarlijke situatie door geblokkeerde 
rijbanen en kruisingen. Fietsers en voetgangers moeten langs 
en door rijen wachtende auto's. 

 

Maasdijk, stoplichten  
T-splitsing hooipolder /dombosch nabij rodenburg installatie 

 

Niet altijd duidelijk voor iedereen dat er een zijstraat in de 
Ramgatseweg zit voor huisnummers 9-13. 
Er staat ook een bordje eigen weg en geen duidelijke borden 
met afslag of verder info. 
Deze vind je als je de straat in rijdt. 

 

Nvt. Pand verhuurd aan Assa Abloy  

Ontsluitingswegen met een te lage doorstromingscapaciteit op 
de piekmomenten. 
Vooral 's avonds bij vertrek staan er files om het 
industrieterrein af te komen. 
Bij een grote calamiteit zal de chaos hierdoor zeer groot zijn. 

 

Parkeergelegenheid  

parkeren en inhalen van stilstaande vrachtwagens op de 
doorgaande wegen 

 

parkeren van extreem zwaar vervoer, langs de weg, waardoor 
zeer onoverzichtelijke en soms gevaarlijke situaties ontstaan. 

 

Parkeren van vrachtwagen der list, op de Snoekweg vooral 
naar de milieustraat op zaterdag gevaarlijke situatie. 
En de wielrenners in het voor en najaar levens gevaarlijk, 
meerder aanvaringen gehad met die gekken. rijden op de 
openbare weg, wordt niet gehandhaafd. 

 

Recreatie op het industrieterrein: wielrenners zonder oog voor 
verkeersregels, zonder het besef dat er (zwaar)verkeer rond 
rijdt, en zonder besef dat het een industriegebied is i.p.v. 
recreatiegebied.  
Voetgangers, fietsers en scootmobielen van en naar Praxis op 
de elftweg. 

 

Snelheidshandhaving  

splitsing forelweg op snoekweg tussen 6 en 8.  

steeds meer vrachtwagens die op de weg staan om te laden en 
te lossen 

 

stoplichten, kruispunten  

Te hard rijden op de Elftweg  

veel vrachtwagens  

Vrachtwagens die met een vaart van 25 km over het terrein 
rijden 

 

Vrachtwagens die worden geladen of gelost staan op de 
rijbaan 
Er wordt met heftrucks op fietspaden gereden 
Soms worden vrachtwagens 's nachts op rijbaan geparkeerd 

 

zie eerdere opmerkingen  
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 Actie ondernemen JA / NEE En 
zo ja, welke actie en wanneer. 

De Pontonnier   

Afrit  

Auto's die in de bocht geparkeerd worden waarna 
vrachtwagens die bij ATE moeten zijn er maar net doorheen 
kunnen. Ook het parkeren van de bouwhal is niet prettig 
wanneer er vrachtwagens en personen auto's heen en weer 
rijden. 

 

Bij het weg rijden van de car pool stroke( licht naar brug/ 
viaduct) is er slecht zicht! hierdoor komen gevaarlijke situaties 
voor en ongelukken! 

 

Carepool strook is de slechte verlicht en het te weinig maaien 
van de groenzones er om heen. 

 

Er worden veel auto's en vrachtauto's op de openbare weg 
geparkeerd in onze straat. Ook in een bocht waardoor deze 
onoverzichtelijk wordt en er onveilige situaties ontstaan. 

 

Langs de weg staan veel auto's ook vrachtauto's geparkeerd. 
Deze staan ook in bochten, waardoor het overzicht kwijt is en 
er gevaarlijke situaties ontstaan. 

 

parkeergedrag en snelheid  

te weinig parkeerplaatsen  

Vrachtwagens die alles blokkeren omdat ze niet fatsoenlijk 
door de bocht kunnen of vrachtwagens die hier overnachten. 
En Vooral de auto's langs de weg en in de bocht bij ons op de 
hoek. Het is niet overzichtelijk en zelfs gevaarlijk. 

 

 

8.2. Individuele opmerkingen betreffende te behandelen onderwerpen en overig 

  
Actie ondernemen JA / NEE En 
zo ja, welke actie en wanneer. 

Dombosch  

Afgelopen vergadering had ik er graag bij willen zijn maar dit 
was niet mogelijk helaas. Ik vind dat politie te weinig doet om 
een ondernemer waar is ingebroken of andere calamiteiten 
hebben plaats gevonden iets te betekenen voor de ondernemer 
camerabeelden worden niet opgevraagd of tips en nog meer 

 

Bereikbaarheid Dombosch. Zwerfafval. Illegaal parkeren 
vrachtwagens. 

 

Collectieve beveiliging van het terrein middels 
camerabewaking. 

 

Een knelpunt is dan wel de file voor de stoplichten. En het 
moeilijk kunnen oversteken om op de Zalmweg te komen. 

 

Handhaving verbod op overnachting van 
(oosteuropese)vrachtwagens op het industrieterrein. Met name 
op het doodlopende stuk aan de Zalmweg achterin. Veel 
rommel wordt daar achter gelaten en verdenking van 
"verkeerde activiteiten" daar in de avond/nacht. 

 

Het parkeergedrag van vrachtwagens. Soms bij onverlichte 
wegen kan je ze bijna niet zien in het donker (net bij een 
bocht). 

 

meer interactie met de camera observatie / toegangs controle 
op het bedrijven terrein 

 

Op de Meerval kritisch kijken hoe de verkeersveiligheid 
verbeterd kan worden. Met name het vrachtverkeer van Leen 
Bakker en de vele autobedrijven met test ritten) zorgen ervoor 
dat het niet prettig is om een rondje te lopen. Vanaf de 
zalmweg is er een fietspad. 
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Actie ondernemen JA / NEE En 
zo ja, welke actie en wanneer. 

Dombosch  

Parkeermogelijkheden, doorstroming bij verkeerslichten en 
gevaarlijke situaties met vrachtwagens 

 

S ‘avonds slagbomen met camera bewaking zodat de 
nachtactiviteiten in beeld zijn en wellicht reduceert van 
criminele activiteiten. 

 

Snelheid en stankoverlast  

Wellicht goede camera's weghangen die auto's registreren die 
er bijv. 's avonds komen terwijl er geen of weinig 
bedrijfsactiviteiten zijn. Bij een inbraak dan evt. makkelijker op 
te sporen. 

 

Zorgen voor meer parkeergelegenheid voor overnachtend 
vrachtverkeer MET TOILET voorziening en voldoende 
afvalinzameling zodat men niet in de bermen of bij trafohuisjes 
hoeft te schuiten en pissen of flessen met urine over onze 
hekken gooit. Liefst centraal op het ind.terrein met hek en licht. 

 

De Pontonnier  

De onderwerpen die ik in deze enquête als relevant heb 
aangegeven. 

 

Een lijst van bedrijven en hun activiteiten. 
tussen 20.00 en 6.00 uur  
1 in- en uitgang van industrie terrein en geen mogelijkheid om 
via de woonwijken weg te komen maar alleen via de Maasdijk 

 

Straat races/hard rijden, wordt gedaan door de overbuurman bij 
testen van de raceauto van hem. Dit levert gevaarlijke situaties 
op. M.b.t. gras wordt er door veel mensen in de berm 
geparkeerd met alle gevolgen van dien. 
Sloot wordt 2 keer per jaar gedaan maar 1 keer tot de helft? 

 

 

9. Enquêteresultaten Raamsdonksveer  
 

1. Op welk bedrijventerrein bevindt uw bedrijf zich? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 103     

Dombosch 90 87,4%   

De Pontonnier 11 10,7%   

 
3. Bent u lid van de Verenigde Ondernemers Geertruidenberg? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 103     

Ja 71 68,9%   

Nee 32 31,1%   

 
4. Hoe vaak deden zich de afgelopen 12 maanden in uw bedrijfspand of op uw eigen terrein 
situaties voor, waarin u of uw personeel zich onveilig heeft gevoeld? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 103     

1-5 keer 16 15,5%   

6-10 keer 1 1,0%   



 
KVO-B bedrijventerreinen – Bedrijventerreinen Dombosch en De Pontonnier, Raamsdonksveer                  

gemeente Geertruidenberg 

14 
 

 

Antwoord Aantal Percentage 

11 keer of vaker 1 1,0%   

nooit 85 82,5%   

 
5. Kunt u aangeven welke onveiligheidsituatie(s) in uw bedrijfspand of op uw eigen terrein 
zich voordeden? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 18     

2.) Ingebroken in gestalde caravan. 
3.) Opengebroken omheining 
"> 1.) Ongewenste "gasten" op het terrein tijdens werktijd. 
2.) Ingebroken in gestalde caravan. 
3.) Opengebroken omheining 

1 5,6%   

2 x inbraak poging 1 5,6%   

Beschadigingen aan een auto. Krassen en ruit ingeslagen. Eenmalig incident. 1 5,6%   

Er stond 's avonds laat een 'vreemde' auto geparkeerd op onze 
parkeerplaats. Vervolgens durfde mijn collega niet naar haar auto te gaan. 

1 5,6%   

inbraak 1 5,6%   

Inbraak in bedrijfsvoertuig 1 5,6%   

inbraak in de omgeving 1 5,6%   

lopen regelmatig mensen langs, is doodlopend dus waar en wat die zoeken is 
onbekend 

1 5,6%   

ONBESSCHOFT PLASSEN IN OPEMBAAR 1 5,6%   

Onguur bezoek aan achtergelegen pand van Berkhof auto's. Vooral in de 
ochtend. Er werd op ons terein geparkeerd en langs het pand naar achter 
gelopen. 

1 5,6%   

Ons bedrijf is gevestigd aan de Carpool strook. 
Hierop wordt gedeald, gecrossed en is 's-avonds slecht verlicht. 
Tevens bij het verlaten van de carpool strook door slechte of te weinig 
maaien slecht zicht(hoog gras)! 

1 5,6%   

Op ons bedrijfspand en bij de buren broeden in de zomer sterntjes die in 
deze periode zeer agressief aanvallen. 

1 5,6%   

Rijgedrag extern 1 5,6%   

slecht zicht bij verlaten parkeerterrein ivm vrachtwagens die aan de 
zijkanten staan voor laden/lossen 

1 5,6%   

stilstaande voertuigen op tijdstippen buiten kantoortijd 
op bedrijfs parkeer terrein 

1 5,6%   

Veel vage buitenlandse mensen die zich voor en na sluitingstijd rondom het 
bedrijvenpand bevinden 

1 5,6%   

Verdacht gedrag van personen 2 keer in een jaar meegemaakt. 1 5,6%   

Wij zitten aan Car pool stroke. hier wordt gedeald en andere duisteren 
praktijken. 

1 5,6%   
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6. Hoe vaak deden zich de afgelopen 12 maanden op het bedrijventerrein situaties voor, 

waarin u of uw personeel zich onveilig voelde? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 103     

1 - 5 keer 18 17,5%   

6 - 10 keer 2 1,9%   

11 keer of vaker 1 1,0%   

nooit 82 79,6%   

 
7. Kunt u aangeven welke onveiligheidsituatie(s) zich op het bedrijventerrein voordeden? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 17     

AANSPREKEN OP GEDRAAG 1 5,9%   

Auto's die ontzettend hard langsscheuren of zelfs driftend door de bochten 
gaan. Ook buitenlandse busjes of vrachtwagens die achteraf geparkeerd 
staan heel vroeg in de morgen wanneer het nog donker is. 

1 5,9%   

brand bij bedrijf met gevaarlijke stoffen 1 5,9%   

Broei bij onze buurman. Brandweer ter plekke. Enorme stank via onze 
luchtzuiveringsinstallatie. 

1 5,9%   

Buitenlands vrachtverkeer dat met name in zomer een hoop troep achterlaat 
en aanhangers die zonder verlichting geparkeerd worden op de doorgaande 
wegen, waardoor inhalen levensgevaarlijk wordt. 

1 5,9%   

Dealen, en andere duisteren praktijken. 1 5,9%   

In het donker naar het terrein rijden, de verlichting is niet 100% top! 1 5,9%   

nvt 1 5,9%   

Op ons bedrijfspand en bij de buren broeden in de zomer sterntjes die in 
deze periode zeer agressief aanvallen. 

1 5,9%   

Rijgedrag 1 5,9%   

slechte verlichting en gevaarlijke situaties op doorgaande weg die vaak als 
soort van "racebaan" wordt gebruikt. Daarnaast moeilijk om van ind.terrein 
af te komen. Zeker nu straat van rechts is afgeschaft. 

1 5,9%   

Tuning bedrijf dat met hoge snelheid en veel kabaal over de Zalmweg raced. 
Te hoge snelheid van scooters t.ov. auto's. 

1 5,9%   

Verdacht gedrag van personen 2 keer in een jaar meegemaakt. 1 5,9%   

Verkeerssituaties, er wordt erg hard gereden in de straat Lissenveld 
bijvoorbeeld. 

1 5,9%   

Vracht auto's die 's nachts blijven staan 1 5,9%   

zie eerdere vraag. 1 5,9%   

Zonder enige reden geparkeerde auto's voor de poort met daarin meerdere 
personen - gewoon stil wachtend, geen beweging en na soms een of 
meerdere uren weer vertrekken. 
Verder ook na een weekend vaak enorm veel afval verspreid op de grond. 

1 5,9%   
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8. Is het veiligheidsgevoel van u en uw personeel in de afgelopen 12 maanden verbeterd? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 98     

Ja 20 20,4%   

Nee 78 79,6%   

 
9. Kunt u aangeven waardoor het veiligheidsgevoel in de afgelopen 12 maanden is verbeterd? 
(meerdere keuzes mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 25     

Camerabeveiliging 12 48,0%   

Aanwezigheid Beveiligingsorganisatie 5 20,0%   

Aanwezigheid Politie 1 4,0%   

Anders namelijk:bekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 9 

Aandacht voor veiligheid 1 

Eigen beveiligingsbedrijf in de arm genomen 1 

gesloten gebouw en camera 1 

minder hard rijdend verkeer, geen vreemde auto's die ergens 
geparkeerd staan 

1 

nvt 1 

nvt wij wonen en werken daar pas net 1 jaar, moeilijk te vergelijken 
zo 

1 

sinds dit jaar is ons camera- en toegangssysteem vernieuwd en sterk 
uitgebreid. 

1 

Veiligheid was altijd goed. Vooral door eigen voorzieningen. Politie 
zien we hier NOOIT! 

1 

zelf sterke verlichting aangebracht 1 
 

9 36,0%   

 

10. Heeft u als ondernemer de afgelopen 12 maanden overlast ondervonden? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 103     

Ja 62 60,2%   

Nee 41 39,8%   
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11. Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden overlast hebt ondervonden? 

Antwoord Geen 1 - 5 keer 6 - 10 keer 11 keer of vaker Totaal 

Zwerfvuil 7 
13,7% 

20 
39,2% 

9 
17,6% 

15 
29,4% 

51 

Illegale stort 23 
57,5% 

13 
32,5% 

1 
2,5% 

3 
7,5% 

40 

Rondhangen 25 
59,5% 

13 
31,0% 

2 
4,8% 

2 
4,8% 

42 

Graffiti 37 
97,4% 

1 
2,6% 

0 
0,0% 

0 
0,0% 

38 

Vernieling 28 
68,3% 

13 
31,7% 

0 
0,0% 

0 
0,0% 

41 

Hard rijden 10 
18,5% 

9 
16,7% 

9 
16,7% 

26 
48,1% 

54 

Straatraces 25 
59,5% 

6 
14,3% 

7 
16,7% 

4 
9,5% 

42 

Lawaai 15 
38,5% 

15 
38,5% 

7 
17,9% 

2 
5,1% 

39 

Parkeren vrachtwagens 6 
11,3% 

18 
34,0% 

16 
30,2% 

13 
24,5% 

53 

Parkeren auto's 17 
38,6% 

16 
36,4% 

4 
9,1% 

7 
15,9% 

44 

Lastig vallen van personeel 34 
89,5% 

2 
5,3% 

2 
5,3% 

0 
0,0% 

38 

Drugs 34 
89,5% 

1 
2,6% 

2 
5,3% 

1 
2,6% 

38 

 
12. Bent u in de afgelopen 12 maanden geconfronteerd met één of meer van onderstaande 

feiten? 

Antwoord Ja Nee Totaal 

Inbraak 15 
15,5% 

82 
84,5% 

97 

Poging tot inbraak 19 
19,2% 

80 
80,8% 

99 

Diefstal 10 
10,5% 

85 
89,5% 

95 

Graffiti 0 
0,0% 

93 
100,0% 

93 

Vernieling 11 
11,7% 

83 
88,3% 

94 

Brandstichting 0 
0,0% 

93 
100,0% 

93 

Bedreiging / intimidatie 5 
5,4% 

88 
94,6% 

93 

 
13. Heeft u hier ook aangifte en of melding van gedaan? 

Antwoord Ja Nee Totaal 

Inbraak 13 
52,0% 

12 
48,0% 

25 



 
KVO-B bedrijventerreinen – Bedrijventerreinen Dombosch en De Pontonnier, Raamsdonksveer                  

gemeente Geertruidenberg 

18 
 

 

Antwoord Ja Nee Totaal 

Poging tot inbraak 10 
38,5% 

16 
61,5% 

26 

Diefstal 6 
27,3% 

16 
72,7% 

22 

Graffiti 0 
0,0% 

20 
100,0% 

20 

Vernieling 3 
13,0% 

20 
87,0% 

23 

Brandstichting 0 
0,0% 

19 
100,0% 

19 

Bedreiging / intimidatie 2 
10,5% 

17 
89,5% 

19 

 
14. Indien u geen aangifte / melding heeft gedaan, wat is hiervoor de reden? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 28     

de schade was te onbeduidend 11 39,3%   

het kost teveel tijd 10 35,7%   

formulier is te ingewikkeld 3 10,7%   

angst voor represailles 0 0,0%   

anders namelijk:bekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 10 

dader onbekend en verder afgehandeld via verzekering. 1 

daders worden toch niet opgespoord 1 

Heb gebeld kreeg niet te pakken, was niet heel ernstig dus verder 
geen zaak van gemaakt 

1 

heeft geen toegevoegde waarde politie geeft hier geen aandacht aan 1 

kost tijd en diefstal uit showroom wordt nooit opgelost 1 

Onduidelijk hoe het gestolen of weg was 1 

toch geen zin heeft! 2 

was hersteller 1 

zal niet leiden tot aanhouding van daders 1 
 

10 35,7%   
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15. Bent u voldoende voorbereid op een calamiteit (zoals bijvoorbeeld: brand, cyberaanval|) 
die uw bedrijfsprocessen kunnen verstoren? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 102     

Helemaal mee oneens 3 2,9%   

Mee oneens 8 7,8%   

Geen mening 33 32,4%   

Mee eens 45 44,1%   

Helemaal mee eens 13 12,7%   

 
16. Heeft u samen met uw directe omgeving op het bedrijventerrein afspraken gemaakt 
omtrent de voorbereiding op een calamiteit, waardoor u samen met uw buurman 
(ondernemer) in staat bent de onveiligheidsgevoelens te verminderen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 102     

Helemaal mee oneens 25 24,5%   

Mee oneens 40 39,2%   

Geen mening 25 24,5%   

Mee eens 10 9,8%   

Helemaal mee eens 2 2,0%   

 
17. Heeft u een BHV (bedrijfshulpverlening) plan voor uw bedrijf? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 103     

Ja 73 70,9%   

Nee 22 21,4%   

Nee, is voor mij niet nodig. Ik ben zzp-er 8 7,8%   

 
18. Heeft u een RI&E opgesteld die niet ouder is dan drie jaar? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 103     

Ja 57 55,3%   

Nee 24 23,3%   

Mee bezig 22 21,4%   

 
19. Hoe vaak deden zich de afgelopen 12 maanden in uw bedrijf brandgevaarlijke situaties 
voor? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 103     

1 - 2 keer 10 9,7%   

3 - 4 keer 0 0,0%   

5 keer of vaker 0 0,0%   
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Antwoord Aantal Percentage 

nooit 93 90,3%   

 
20. Kunt u aangeven welke brandgevaarlijke situaties zich voordeden? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 9     

Broei in grondstof 1 11,1%   

in brand vliegen van materiaal tijdens het werk 1 11,1%   

Medewerker die aan het roken was binnen het pand bij de kartonverwerking 1 11,1%   

n.v.t. 1 11,1%   

Oververhitte kenteken pers. 1 11,1%   

Pand van Buren stond in brand 1 11,1%   

Slijpproces van metalen 1 11,1%   

tl balk spoel 1 11,1%   

Verkeerde manier van opslag / risico op kortsluiting 1 11,1%   

 
21. De gevolgen van brand zijn door ons bedrijf geïnventariseerd, en waar nodig zijn 
maatregelen getroffen om de gevolgen van brand te beperken. 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 102     

Ja 73 71,6%   

Nee 8 7,8%   

Weet niet 2 2,0%   

Niet van toepassing 19 18,6%   

 
22. Op welk gebied van brandveiligheid zou de brandweer u kunnen helpen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 47     

Aanvullende inspectie en advies 1 2,1%   

Advies over het samenwerken met de straat om samen plannen bij brand te 
maken. 

1 2,1%   

Adviseren om te verkomen! 1 2,1%   

brand aan boord van een schip 1 2,1%   

DAT WET IK NIET 1 2,1%   

Door het samen met onze BHV-organisatie houden van oefeningen op ons 
eigen bedrijfsterrein. 

1 2,1%   

Door ons kantoor te laten controleren! 1 2,1%   

geen idee 2 4,3%   

geen idee want geen brandgevaarlijke stoffen 1 2,1%   
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Antwoord Aantal Percentage 

Geen idee, we hebben jaarlijks een controle van blusmiddelen en 
check/advies door commercieel bedrijf. 

1 2,1%   

geen op- of aanmerkingen. 1 2,1%   

Geen specifieke wens 1 2,1%   

Geen, ik ben zelf bevelvoerder bij de brandweer. Daarnaast adviseert 
MaxPrevent bedrijven mbt dit onderwerp 

1 2,1%   

Geen. 1 2,1%   

Geven al advies 1 2,1%   

goede blusvoorzieningen / wateraanvoer 1 2,1%   

Informeren rondom de do's en don't rondom een ontstane brand. 1 2,1%   

Inspectie bedrijfspand met eventuele adviezen 1 2,1%   

Inventarisatie benodigde brandblusmiddelen 1 2,1%   

Inventarisatie door deskundigen van de brandweer. 1 2,1%   

Inventarisatie omgeving bedrijfsgebouw 1 2,1%   

Inventarisatie zou de eerste stap kunnen zijn, zodat er een plan gemaakt kan 
worden, indien nodig. 

1 2,1%   

meer controle 1 2,1%   

n.v.t. 2 4,3%   

Niet 3 6,4%   

Niet, heb zelf bij 20 jaar bij de vrijwillige brandweer gezeten 1 2,1%   

nvt 3 6,4%   

Nvt. Pand verhuurd aan Assa Abloy 1 2,1%   

oefening? 1 2,1%   

Onze bedrijfshal wordt grotendeels gebruikt voor het bouwen van 
carnavalswagens en onderhoud van het materieel van de Bergsche Battery. 
Wij laten al een keer per bouwperiode een 
controle / advies door de brandweer en/of de Omgevingsdienst Midden- en 
West-Brabant uitvoeren. 

1 2,1%   

Op tijd zijn als er brand is. 1 2,1%   

Regelmatig contact en advies met brandpreventie expert. 1 2,1%   

slim opslaan van 'gevaarlijke' grondstoffen in relatie tot brand, ontploffing 
voor grondstoffen die niet vallen onder CPR opslag, maar gewoon in het 
magazijn opgeslagen mogen worden. 

1 2,1%   

Vaker een controle uitvoeren, maar geen tijd/mensen meer voor volgens mij. 
De laatste tien jaar 2x een brandweerman gezien voor controle. En dat was 
slechts 1x intern want de tweede keer was slechts om de kaarten in de 
bluswagen te controleren. meldingen. Schandelijk eigenlijk. 

1 2,1%   

vrijwillige oefening 1 2,1%   

We hebben vrijwillige brandweer in dienst mogelijk dat elk bedrijf 1 
vrijwilliger in het bedrijf heeft die kan communiceren met de kazerne. 

1 2,1%   
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Antwoord Aantal Percentage 

Wellicht een grote BHV oefening voor de bedrijven op het Ind. terrein, zodat 
men kan kijken of het BHV plan ook goed werkt. 

1 2,1%   

Wellicht vrijblijvende inspectieronde voor de bedrijven en/of grote oefening 
om te kijken of alles ook werkt zoals het op papier staat. 

1 2,1%   

Wij zijn uitstekend beveiligd. De brandweer Hank houdt hier wel eens een 
oefening. 
Een medewerker van ons is lid van de brandweer. 

1 2,1%   

zou het niet weten 1 2,1%   

Zou ik niet weten 1 2,1%   

 
23. Bent u tevreden over het schoonhouden en of repareren van het wegdek en 
straatmeubilair? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 101     

Ja 66 65,3%   

Nee 35 34,7%   

 
24. Als u niet tevreden bent, waar ligt dat dan aan? (meerdere keuzes mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 37     

Te weinig schoonmaakbeurten 19 51,4%   

Onvoldoende kwaliteit van de schoonmaakbeurten 4 10,8%   

Herstel van het wegdek duurt te lang 14 37,8%   

Herstel van het straatmeubilair (b.v.: borden /... 4 10,8%   

Herstel van kapotte dingen duurt te lang 9 24,3%   

Anders namelijk:bekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 13 

BESTRATING 1 

bij sneeuw en gladheid worden de straten niet schoongemaakt 1 

door de hangjongeren is er vaak sprake van zwerfafval 1 

Er liggen vaak steentjes op de weg 1 

fietspaden hebben al sinds lange tijd forse schade (Ramgatseweg) 2 

Gras wordt niet bijgehouden, zelden onderhoud (gemeentegrond) 1 

het aanleggen van gevaarlijke verhogingen in het wegdek 1 

incidenteel, maar wel steeds vaker, zwerfafval voor de deur/poort 1 

te lage frequentie grasmaaien 1 

Verlichting car pool stroke al jaren kapot! 1 

13 35,1%   

javascript:void(0)
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Antwoord Aantal Percentage 

weinig of geen groenonderhoud 1 

Wordt niet gestrooid bij sneeuwval en vorst 1 
 

 
25. Bent u tevreden over het beheer van het openbaar groen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 100     

Ja 60 60,0%   

Nee 40 40,0%   

 

26. Als u niet tevreden bent, kunt u dan aangeven wat er onvoldoende onderhouden wordt? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 40     

Het gras 33 82,5%   

De heggen 5 12,5%   

De sloten 9 22,5%   

anders namelijk:bekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 13 

Alles bij ons voor de deur(groenstrook) word compleet 
kapotgereden door verkeerd parkeren 

1 

Alles ik heb nog nooit een gemeente gezien waar soms het gras zo 
hoog groeit en zelfs op fiets paden 

1 

De gemeente blijft zwaar in gebreke bij onderhoud van de berm. Dus 
maken wij kosten.Bizar. 

1 

er is weinig groen. het groen dat er is weinig natuurlijk en kost veel 
onderhoud 

1 

gebeurt te weinig en met te grote machines 1 

legen van prullen bakken en de aantal en de grote ervan! 1 

Onkruid 2 

struiken verwijderd langs de van de forelweg, niets teruggeplaatst, 
alleen onkruid 

1 

vaker maaien en waterafvoer bermen verbeteren 1 

volgens mij is er helemaal geen groen onderhoud 1 

Wl onduidelijk of het openbaar groen is of bij de panden hoort naast 
de eigen weg ingang naar 9-13 

1 

zwerf afval en illegale stort 1 
 

13 32,5%   
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27. Zijn er knelpunten op het gebied van de verkeersveiligheid op uw bedrijventerrein? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 101     

Ja 48 47,5%   

Nee 33 32,7%   

Weet niet 20 19,8%   

 
28. Kunt u aangeven welke knelpunten dit zijn? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 50     

aanbod tijdens de piekuren is te groot voor de huidige infrastructuur 1 2,0%   

aankomst en vertrek file 08.00 en 17.00 uur 
fietspaden niet voorzien van signalering bij kruisingen 

1 2,0%   

Afrit 1 2,0%   

Auto's die in de bocht geparkeerd worden waarna vrachtwagens die bij ATE 
moeten zijn er maar net doorheen kunnen.Ook het parkeren van de bouwhal 
is niet prettig wanneer er vrachtwagens en personen auto's heen en weer 
rijden. 

1 2,0%   

belemmering van het zicht op de Ramgatseweg vanuit de Snoekweg wegens 
het parkeren van een vrachtauto dicht bij de hoek en wegens plaatsing van 
het bedrijvenbord. 

1 2,0%   

Bij het weg rijden van de car pool stroke( licht naar brug/ viaduct) is er 
slecht zicht! hierdoor komen gevaarlijke situaties voor en ongelukken! 

1 2,0%   

bij uitrijden bedrijfsterrein niet altijd overzichtelijk om over te steken i.v.m. 
vrachtwagens. Tevens hebt je aan beide kanten geen voorrang (voorheen 
had je aan een kant straat van rechts) meer uit verlaten straat naar 
stoplichten. Je staat dus erg lang voordat je er tussen kan. 

1 2,0%   

bij vertrek rond 16.30 uur en 17.30 uur staat er teveel verkeer bij de 
stoplichten. Rotonde zou tot meer doorstroom kunnen leiden. 

1 2,0%   

Carepool strook is de slechte verlicht en het te weinig maaien van de 
groenzones er om heen. 

1 2,0%   

De in de spits volledig vollopende "uitrijdwegen" aansluitend op de Elftweg 1 2,0%   

De lange wachttijd bij de stoplichten bij de avondspits 1 2,0%   

De stop lichten en helemaal als er teveel wordt geoefend door verkeerd 
regelaars 

1 2,0%   

Een fietspad met twee richtingen langs de Zalmweg. NIET aangeduid met 
een duidelijk onderbord met twee pijlen (zoals het HOORT) op de zijwegen 
die er op uitkomen. Wel om gevraagd, maar geen aanpassing. 
Iedere dag gevaarlijke oversteekacties vanuit en vanaf de zijwegen die er op 
aansluiten. 

1 2,0%   

Enorm veel vrachtverkeer door de straat. Omdat we geen fietspad of stoep in 
de straat hebben geeft dit soms gevaarlijke situatie's wanneer personeel in 
de pauze een rondje gaat lopen. 
 
Tevens zijn er bepaalde auto bedrijven die flink hard rijden (testen). 

1 2,0%   

Er worden veel auto's en vrachtauto's op de openbare weg geparkeerd in 
onze straat. Ook in een bocht waardoor deze onoverzichtelijk wordt en er 
onveilige situaties ontstaan. 

1 2,0%   

Er wordt met testauto's veel te hard gereden op de Ramgatseweg. Gaat net 
zo lang goed totdat er een zwaar ongeluk gebeurd en dan zijn maatregelen te 

1 2,0%   
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Antwoord Aantal Percentage 

laat!!!! 
Ook overig verkeer rijdt te hard. 

Er wordt veel te hard gereden hier in de straat. De 100 gaat met regelmaat 
voorbij op de tellers. Het gros rijdt meer dan de toegestane 50km 

1 2,0%   

Extreem veel verkeer rond de spits op de Maasdijk en bij Essenboom. 1 2,0%   

geen voetpaden. oversteken die niet altijd uitkomen 1 2,0%   

Het parkeergedrag van vrachtwagens langs de wegen 1 2,0%   

Hoek Ramgatseweg/Zalmweg/Brasem loopt fietspad niet door. 
Bliek/Zalmweg woonwijk in . 

1 2,0%   

kruising Elftweg met steurweg, en verder ontsluiting naar Maasdijk is een 
ramp. Lange wachttijden! 

1 2,0%   

Kruispunt Doornboom. De weg Lissenveld. 1 2,0%   

kruispunt elftweg /bliek 1 2,0%   

Kruispunt Zalmweg-Brasem-Ramgatseweg. 
Kruisingsvlak is niet duidelijk, de één ziet als de Zalmweg met 2 zijstraten. 
De ander ziet het als een kruispunt. 

1 2,0%   

kruispunt Zalmweg-Ramgatseweg-Brasem 1 2,0%   

kruispunten 1 2,0%   

Lange rijen auto's en te lange wachttijden voor het stoplicht Steurweg / 
Maasdijk. Gevaarlijke situatie door geblokkeerde rijbanen en kruisingen. 
Fietsers en voetgangers moeten langs en door rijen wachtende auto's. 

1 2,0%   

Langs de weg staan veel auto's ook vrachtauto's geparkeerd. Deze staan ook 
in bochten, waardoor het overzicht kwijt is en er gevaarlijke situaties 
ontstaan. 

1 2,0%   

Maasdijk, stoplichten  
T-splitsing hooipolder /dombosch nabij rodenburg instalatie 

1 2,0%   

Niet altijd duidelijk voor iedereen dat er een zijstraat in de Ramgatsweg zit 
voor huisnummers 9-13. 
Er staat ook een bordje eigen weg en geen duidelijke borden met afslag of 
verder info. 
Deze vind je als je de straat in rijdt. 

1 2,0%   

Nvt. Pand verhuurd aan Assa Abloy 1 2,0%   

Ontsluitingswegen met een te lage doorstromingscapaciteit op de 
piekmomenten. 
Vooral 's avonds bij vertrek staan er files om het industrieterrein af te 
komen. 
 
Bij een grote calamiteit zal de chaos hierdoor zeer groot zijn. 

1 2,0%   

parkeergedrag en snelheid 1 2,0%   

Parkeergelegenheid 1 2,0%   

parkeren en inhalen van stilstaande vrachtwagens op de doorgaande wegen 1 2,0%   

parkeren van extreem zwaar vervoer, langs de weg, waardoor zeer 
onoverzichtelijke en soms gevaarlijke situaties ontstaan. 

1 2,0%   

Parkeren van vrachtwagen der list, op de Snoekweg vooral naar de 
milieustraat op zaterdag gevaarlijke situatie. 
En de wielrenners in het voor en najaar levens gevaarlijk, meerder 
aanvaringen gehad met die gekken. rijden op de openbare weg, wordt niet 
gehandhaafd. 

1 2,0%   
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Antwoord Aantal Percentage 

Recreatie op het industrieterrein: wielrenners zonder oog voor 
verkeersregels, zonder het besef dat er (zwaar)verkeer rond rijdt,en zonder 
besef dat het een industriegebied is ipv recreatiegebied.  
 
Voetgangers, fietsers en scootmobielen van en naar Praxis op de elftweg. 

1 2,0%   

Snelheidshandhaving 1 2,0%   

splitsing forelweg op snoekweg tussen 6 en 8. 1 2,0%   

steeds meer vrachtwagens die op de weg staan om te laden en te lossen 1 2,0%   

stoplichten, kruispunten 1 2,0%   

Te hard rijden op de Elftweg 1 2,0%   

te weinig parkeerplaatsen 1 2,0%   

veel vrachtwagens 1 2,0%   

Vrachtwagens die alles blokkeren omdat ze niet fatsoenlijk door de bocht 
kunnen of vrachtwagens die hier overnachten. En Vooral de auto's langs de 
weg en in de bocht bij ons op de hoek. Het is niet overzichtelijk en zelfs 
gevaarlijk. 

1 2,0%   

Vrachtwagens die met een vaart van 25 km over het terrein rijden 1 2,0%   

Vrachtwagens die worden geladen of gelost staan op de rijbaan 
Er wordt met heftrucks op fietspaden gereden 
Soms worden vrachtwagens 's nachts op rijbaan geparkeerd 

1 2,0%   

zie eerdere opmerkingen 1 2,0%   

 
29. Bent u tevreden over de: 

Antwoord Ja Nee Totaal 

Bewegwijzering naar het terrein 92 
93,9% 

6 
6,1% 

98 

Bewegwijzering op het terrein 90 
93,8% 

6 
6,3% 

96 

Bereikbaarheid eigen bedrijf 93 
93,9% 

6 
6,1% 

99 

Parkeermogelijkheden nabij uw bedrijf 67 
67,0% 

33 
33,0% 

100 

Ontsluiting van het bedrijventerrein 55 
57,9% 

40 
42,1% 

95 

Bereikbaarheid openbaar vervoer 44 
46,8% 

50 
53,2% 

94 

Gladheidbestrijding 64 
66,7% 

32 
33,3% 

96 

 

30. Is er voldoende openbare verlichting op het bedrijventerrein? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 102     

Ja 88 86,3%   

Nee 14 13,7%   

 

  



 
KVO-B bedrijventerreinen – Bedrijventerreinen Dombosch en De Pontonnier, Raamsdonksveer                  

gemeente Geertruidenberg 

27 
 

 

31. Kunt u de exacte locatie aangeven waar er onvoldoende verlichting is? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 12     

aanrijroute naar het bedrijfspand, met name het rondom de "kleine rotonde" 
voor onze entree. 

1 8,3%   

Aantal jaar geleden heeft atex licht of lantaarnpalen geplaatst voor proef op 
een klein stukje dat was super nu het gehele terrein en dat maakt het gelijk 
veiliger 

1 8,3%   

Carpool stroke 1 8,3%   

Eigen weg - Ramgatseweg 9-13 1 8,3%   

Er zijn divers straat verlichtingen die al jaren kapot zijn 1 8,3%   

forellenweg 2 16,7%   

gehele straat / keizersveer 1 8,3%   

Mag beter 1 8,3%   

Nvt. Pand verhuurd aan Assa Abloy. 1 8,3%   

openbare weg 1 8,3%   

weinig lichtpunten 1 8,3%   

 
32. Bent u tevreden over de communicatie met onderstaande partijen? 

Antwoord Ja Nee Geen ervaring Totaal 

Gemeente 48 
47,5% 

13 
12,9% 

40 
39,6% 

101 

Politie 29 
28,7% 

12 
11,9% 

60 
59,4% 

101 

Brandweer 23 
22,8% 

5 
5,0% 

73 
72,3% 

101 

Verenigde Ondernemers Geertruidenberg 66 
65,3% 

3 
3,0% 

32 
31,7% 

101 

 
33. Op welke wijze wilt u geïnformeerd worden door de Verenigde Ondernemers 
Geertruidenberg / Werkgroep KVO? (meerdere keuzes mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 103     

Per e-mail 88 85,4%   

Per nieuwsbrief 36 35,0%   

Via social media ("linkedin, twitter") 7 6,8%   

Per telefoon 3 2,9%   

Website 17 16,5%   

Anders namelijk:bekijk antwoorden 1 1,0%   

 
34. Heeft u wel eens vormen van deze ondermijnende criminaliteit waargenomen bij u op het 
bedrijventerrein? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 102     
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KVO-B bedrijventerreinen – Bedrijventerreinen Dombosch en De Pontonnier, Raamsdonksveer                  

gemeente Geertruidenberg 

28 
 

 

Antwoord Aantal Percentage 

Ja 29 28,4%   

Nee 73 71,6%   

 
35. Als deze vorm van ondermijnende criminaliteit door u is waargenomen kunt u dan 
aangeven wat u opgevallen is? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 103     

Activiteiten op ongebruikelijke tijdstippen gezien de... 13 12,6%   

Ongure en/of onbekende types in de straat met mogelijke... 16 15,5%   

Geen bedrijfsactiviteit 10 9,7%   

Verdenking van drugs activiteiten 10 9,7%   

Leveringen van (grote) hoeveelheden onbekende stoffen /... 1 1,0%   

Sociale controle wordt niet gewaardeerd 2 1,9%   

Het strak tegen de deuropening parkeren van bestelbussen... 1 1,0%   

Het openen van de roldeur, naar binnen rijden, en weer... 3 2,9%   

Het ontbreken van duidelijke merknamen of reclameborden... 9 8,7%   

De aanwezigheid bij vlagen, van chemische prikkelende of... 0 0,0%   

De aanwezigheid van hennepgeuren 2 1,9%   

Anders namelijk:bekijk antwoorden 9 8,7%   

 
36. Als cybercriminaliteit in uw bedrijf is voorgekomen, kunt u dan aangeven wat er 
uitgevoerd is? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 103     

Ongeoorloofd toegang verkregen tot ons computersysteem 5 4,9%   

Kopiëren van vertrouwelijke gegevens 2 1,9%   

Ongeoorloofd computerdata verwijderd en of aangepast 1 1,0%   

Ongeoorloofd computersystemen uitgeschakeld of... 3 2,9%   

Spookfacturen 44 42,7%   

Anders namelijk:bekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 12 

Afschrijving Rabobank na een vreemde mail te hebben gehad. 1 

gelukkig niet gebeurt 1 

gijzeling pc 1 

hacking van de website 1 

n.v.t. 1 

12 11,7%   
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javascript:void(0)


 
KVO-B bedrijventerreinen – Bedrijventerreinen Dombosch en De Pontonnier, Raamsdonksveer                  

gemeente Geertruidenberg 

29 
 

 

Antwoord Aantal Percentage 

niet 1 

niet voorgekomen 1 

Phishing mail. 1 

phising mails 1 

vaak mail met nieuwe bankpas 1 

vishing met verzoek betalen naar buitenland. schade 10.000.- 1 

Wij zijn een IT bedrijf en hebben continue te maken met dergelijke 
activiteiten van kwaadwillende. 

1 

 

 
37. Wilt u verder geïnformeerd worden hoe u eventueel cybercriminaliteit zo veel als mogelijk 

kunt voorkomen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 100     

Ja 53 53,0%   

Nee 47 47,0%   

 

38. Welke opmerkingen, suggesties, onderwerpen of reacties zou u in het kader van openbare 
orde en veiligheid graag met ons willen delen en of behandeld willen hebben bij een 
bijeenkomst? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 28     

Afgelopen vergadering had ik er graag bij willen zijn maar dit was niet 
mogelijk helaas. Ik vind dat politie te weinig doet om een ondernemer waar 
is ingebroken of andere calamiteiten hebben plaats gevonden iets te 
betekenen voor de ondernemer camerabeelden worden niet opgevraagd of 
tips en nog meer 

1 3,6%   

Bereikbaarheid Dombosch. Zwerfafval. Illegaal parkeren vrachtwagens. 1 3,6%   

Collectieve beveiliging van het terrein middels camerabewaking. 1 3,6%   

De onderwerpen die ik in deze enquete als relevant heb aangegeven. 1 3,6%   

Een knelpunt is dan wel de file voor de stoplichten. En het moeilijk kunnen 
oversteken om op de Zalmweg te komen. 

1 3,6%   

Een lijst van bedrijven en hun activiteiten. 
tussen 20.00 en 6.00 uur  
1 in- en uitgang van industrie terrein en geen mogelijkheid om via de 
woonwijken weg te komen maar alleen via de maasdijk 

1 3,6%   

geen 5 17,9%   

Geen opmerkingen 1 3,6%   

geen suggestie of opmerkingen 1 3,6%   

Handhaving verbod op overnachting van (oosteuropese)vrachtwagens op 
het industrieterrein. Met name op het doodlopende stuk aan de Zalmweg 
achterin. Veel rommel wordt daar achter gelaten en verdenking van 
"verkeerde activiteiten" daar in de avond/nacht. 

1 3,6%   

Het parkeergedrag van vrachtwagens. Soms bij onverlichte wegen kan je ze 
bijna niet zien in het donker (net bij een bocht). 

1 3,6%   
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Antwoord Aantal Percentage 

meer interactie met de camera observatie / teogangs controle op het 
bedrijven terrein 

1 3,6%   

n.v.t. 1 3,6%   

niet specifiek 1 3,6%   

Nvt 1 3,6%   

Op de Meerval kritisch kijken hoe de verkeersveiligheid verbeterd kan 
worden. Met name het vrachtverkeer van Leen Bakker en de vele 
autobedrijven met test ritten) zorgen ervoor dat het niet prettig is om een 
rondje te lopen. Vanaf de zalmweg is er een fietspad. 

1 3,6%   

Parkeermogelijkheden, doorstroming bij verkeerslichten en gevaarlijke 
situaties met vrachtwagens 

1 3,6%   

S'avonds slagbomen met camera bewaking zodat de nachtactiviteiten in 
beeld zijn en wellicht reduceert van criminele activiteiten. 

1 3,6%   

Snelheid en stankoverlast 1 3,6%   

Straat races/hard rijden, wordt gedaan door de overbuurman bij testen van 
de raceauto van hem. Dit levert gevaarlijke situaties op. M.b.t. gras wordt er 
door veel mensen in de berm geparkeerd met alle gevolgen van dien. 
Sloot wordt 2 keer per jaar gedaan maar 1 keer tot de helft? 

1 3,6%   

weet ik niet 1 3,6%   

Wellicht goede camera's weghangen die auto's registreren die er bijv. 's 
avonds komen terwijl er geen of weinig bedrijfsactiviteiten zijn. Bij een 
inbraak dan evt. makkelijker op te sporen. 

1 3,6%   

Zie eerdere opmerkingen. 1 3,6%   

Zorgen voor meer parkeergelegenheid voor overnachtend vrachtverkeer 
MET TOILET voorziening en voldoende afvalinzameling zodat men niet in de 
bermen of bij trafohuisjes hoeft te schuiten en pissen of flessen met urine 
over onze hekken gooit. Liefst centraal op het ind.terrein met hek en licht. 

1 3,6%   

 
39. Heeft u er bezwaar tegen dat wij, indien nodig met u contact opnemen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 102     

Ja 26 25,5%   

Nee 76 74,5%   

© MKB Nederland ma 27 jan 2020 12:04:07 CET 

 
  



 
KVO-B bedrijventerreinen – Bedrijventerreinen Dombosch en De Pontonnier, Raamsdonksveer                  

gemeente Geertruidenberg 

31 
 

 

10. Enquêteresultaten Dombosch  
 
1. Op welk bedrijventerrein bevindt uw bedrijf zich? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 90     

Dombosch 90 100,0%   

 
3. Bent u lid van de Verenigde Ondernemers Geertruidenberg? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 90     

Ja 65 72,2%   

Nee 25 27,8%   

 
4. Hoe vaak deden zich de afgelopen 12 maanden in uw bedrijfspand of op uw eigen terrein 
situaties voor, waarin u of uw personeel zich onveilig heeft gevoeld? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 90     

1-5 keer 11 12,2%   

6-10 keer 1 1,1%   

11 keer of vaker 1 1,1%   

nooit 77 85,6%   

 
5. Kunt u aangeven welke onveiligheidsituatie(s) in uw bedrijfspand of op uw eigen terrein 
zich voordeden? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 14     

2.) Ingebroken in gestalde caravan. 
3.) Opengebroken omheining 
"> 1.) Ongewenste "gasten" op het terrein tijdens werktijd. 
2.) Ingebroken in gestalde caravan. 
3.) Opengebroken omheining 

1 7,1%   

2 x inbraak poging 1 7,1%   

Beschadigingen aan een auto. Krassen en ruit ingeslagen. Eenmalig incident. 1 7,1%   

Er stond 's avonds laat een 'vreemde' auto geparkeerd op onze 
parkeerplaats. Vervolgens durfde mijn collega niet naar haar auto te gaan. 

1 7,1%   

inbraak in de omgeving 1 7,1%   

lopen regelmatig mensen langs, is doodlopend dus waar en wat die zoeken is 
onbekend 

1 7,1%   

ONBESSCHOFT PLASSEN IN OPEMBAAR 1 7,1%   

Onguur bezoek aan achtergelegen pand van Berkhof auto's. Vooral in de 
ochtend. Er werd op ons terein geparkeerd en langs het pand naar achter 
gelopen. 

1 7,1%   

Op ons bedrijfspand en bij de buren broeden in de zomer sterntjes die in 
deze periode zeer agressief aanvallen. 

1 7,1%   

Rijgedrag extern 1 7,1%   
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Antwoord Aantal Percentage 

slecht zicht bij verlaten parkeerterrein ivm vrachtwagens die aan de 
zijkanten staan voor laden/lossen 

1 7,1%   

stilstaande voertuigen op tijdstippen buiten kantoortijd 
op bedrijfs parkeer terrein 

1 7,1%   

Veel vage buitenlandse mensen die zich voor en na sluitingstijd rondom het 
bedrijvenpand bevinden 

1 7,1%   

Verdacht gedrag van personen 2 keer in een jaar meegemaakt. 1 7,1%   

 
6. Hoe vaak deden zich de afgelopen 12 maanden op het bedrijventerrein situaties voor, 
waarin u of uw personeel zich onveilig voelde? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 90     

1 - 5 keer 13 14,4%   

6 - 10 keer 2 2,2%   

11 keer of vaker 1 1,1%   

nooit 74 82,2%   

 
7. Kunt u aangeven welke onveiligheidsituatie(s) zich op het bedrijventerrein voordeden? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 14     

AANSPREKEN OP GEDRAAG 1 7,1%   

brand bij bedrijf met gevaarlijke stoffen 1 7,1%   

Broei bij onze buurman. Brandweer ter plekke. Enorme stank via onze 
luchtzuiveringsinstallatie. 

1 7,1%   

Buitenlands vrachtverkeer dat met name in zomer een hoop troep achterlaat 
en aanhangers die zonder verlichting geparkeerd worden op de doorgaande 
wegen, waardoor inhalen levensgevaarlijk wordt. 

1 7,1%   

In het donker naar het terrein rijden, de verlichting is niet 100% top! 1 7,1%   

Op ons bedrijfspand en bij de buren broeden in de zomer sterntjes die in 
deze periode zeer agressief aanvallen. 

1 7,1%   

Rijgedrag 1 7,1%   

slechte verlichting en gevaarlijke situaties op doorgaande weg die vaak als 
soort van "racebaan" wordt gebruikt. Daarnaast moeilijk om van ind.terrein 
af te komen. Zeker nu straat van rechts is afgeschaft. 

1 7,1%   

Tuning bedrijf dat met hoge snelheid en veel kabaal over de Zalmweg raced. 
Te hoge snelheid van scooters t.ov. auto's. 

1 7,1%   

Verdacht gedrag van personen 2 keer in een jaar meegemaakt. 1 7,1%   

Verkeerssituaties, er wordt erg hard gereden in de straat Lissenveld 
bijvoorbeeld. 

1 7,1%   

Vracht auto's die 's nachts blijven staan 1 7,1%   

zie eerdere vraag. 1 7,1%   

Zonder enige reden geparkeerde auto's voor de poort met daarin meerdere 
personen - gewoon stil wachtend, geen beweging en na soms een of 

1 7,1%   
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Antwoord Aantal Percentage 

meerdere uren weer vertrekken. 
Verder ook na een weekend vaak enorm veel afval verspreid op de grond. 

 
8. Is het veiligheidsgevoel van u en uw personeel in de afgelopen 12 maanden verbeterd? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 87     

Ja 18 20,7%   

Nee 69 79,3%   

 
9. Kunt u aangeven waardoor het veiligheidsgevoel in de afgelopen 12 maanden is verbeterd? 

(meerdere keuzes mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 21     

Camerabeveiliging 11 52,4%   

Aanwezigheid Beveiligingsorganisatie 5 23,8%   

Aanwezigheid Politie 1 4,8%   

Anders namelijk:bekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 6 

Aandacht voor veiligheid 1 

Eigen beveiligingsbedrijf in de arm genomen 1 

gesloten gebouw en camera 1 

nvt wij wonen en werken daar pas net 1 jaar, moeilijk te vergelijken zo 1 

sinds dit jaar is ons camera- en toegangssysteem vernieuwd en sterk uitgebreid. 1 

Veiligheid was altijd goed. Vooral door eigen voorzieningen. Politie zien we hier 
NOOIT! 

1 

 

6 28,6%   

 

10. Heeft u als ondernemer de afgelopen 12 maanden overlast ondervonden? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 90     

Ja 55 61,1%   

Nee 35 38,9%   

 

11. Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden overlast hebt ondervonden? 

Antwoord Geen 1 - 5 keer 6 - 10 keer 11 keer of vaker Totaal 

Zwerfvuil 6 
13,6% 

17 
38,6% 

9 
20,5% 

12 
27,3% 

44 

Illegale stort 22 
66,7% 

9 
27,3% 

1 
3,0% 

1 
3,0% 

33 

Rondhangen 21 
60,0% 

11 
31,4% 

1 
2,9% 

2 
5,7% 

35 
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Antwoord Geen 1 - 5 keer 6 - 10 keer 11 keer of vaker Totaal 

Graffiti 31 
100,0% 

0 
0,0% 

0 
0,0% 

0 
0,0% 

31 

Vernieling 23 
67,6% 

11 
32,4% 

0 
0,0% 

0 
0,0% 

34 

Hard rijden 9 
19,1% 

8 
17,0% 

8 
17,0% 

22 
46,8% 

47 

Straatraces 22 
62,9% 

5 
14,3% 

5 
14,3% 

3 
8,6% 

35 

Lawaai 15 
46,9% 

11 
34,4% 

5 
15,6% 

1 
3,1% 

32 

Parkeren vrachtwagens 5 
10,9% 

16 
34,8% 

14 
30,4% 

11 
23,9% 

46 

Parkeren auto's 16 
43,2% 

14 
37,8% 

3 
8,1% 

4 
10,8% 

37 

Lastig vallen van personeel 29 
93,5% 

2 
6,5% 

0 
0,0% 

0 
0,0% 

31 

Drugs 29 
93,5% 

1 
3,2% 

1 
3,2% 

0 
0,0% 

31 

 
12. Bent u in de afgelopen 12 maanden geconfronteerd met één of meer van onderstaande 
feiten? 

Antwoord Ja Nee Totaal 

Inbraak 10 
11,9% 

74 
88,1% 

84 

Poging tot inbraak 16 
18,2% 

72 
81,8% 

88 

Diefstal 7 
8,4% 

76 
91,6% 

83 

Graffiti 0 
0,0% 

82 
100,0% 

82 

Vernieling 8 
9,6% 

75 
90,4% 

83 

Brandstichting 0 
0,0% 

82 
100,0% 

82 

Bedreiging / intimidatie 3 
3,7% 

79 
96,3% 

82 

 
13. Heeft u hier ook aangifte en of melding van gedaan? 

Antwoord Ja Nee Totaal 

Inbraak 9 
47,4% 

10 
52,6% 

19 

Poging tot inbraak 8 
36,4% 

14 
63,6% 

22 

Diefstal 3 
17,6% 

14 
82,4% 

17 

Graffiti 0 
0,0% 

16 
100,0% 

16 

Vernieling 3 
16,7% 

15 
83,3% 

18 
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Antwoord Ja Nee Totaal 

Brandstichting 0 
0,0% 

15 
100,0% 

15 

Bedreiging / intimidatie 0 
0,0% 

15 
100,0% 

15 

 
14. Indien u geen aangifte / melding heeft gedaan, wat is hiervoor de reden? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 22     

de schade was te onbeduidend 8 36,4%   

het kost teveel tijd 7 31,8%   

formulier is te ingewikkeld 2 9,1%   

anders namelijk:bekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 7 

dader onbekend en verder afgehandeld via verzekering. 1 

daders worden toch niet opgespoord 1 

Heb gebeld kreeg niet te pakken, was niet heel ernstig dus verder 
geen zaak van gemaakt 

1 

heeft geen toegevoegde waarde politie geeft hier geen aandacht 
aan 

1 

kost tijd en diefstal uit showroom wordt nooit opgelost 1 

Onduidelijk hoe het gestolen of weg was 1 

zal niet leiden tot aanhouding van daders 1 
 

7 31,8%   

 
15. Bent u voldoende voorbereid op een calamiteit (zoals bijvoorbeeld: brand, cyberaanval|) 
die uw bedrijfsprocessen kunnen verstoren? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 89     

Helemaal mee oneens 3 3,4%   

Mee oneens 7 7,9%   

Geen mening 27 30,3%   

Mee eens 39 43,8%   

Helemaal mee eens 13 14,6%   

 
16. Heeft u samen met uw directe omgeving op het bedrijventerrein afspraken gemaakt 
omtrent de voorbereiding op een calamiteit, waardoor u samen met uw buurman 
(ondernemer) in staat bent de onveiligheidsgevoelens te verminderen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 89     

Helemaal mee oneens 20 22,5%   

javascript:void(0)
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Antwoord Aantal Percentage 

Mee oneens 36 40,4%   

Geen mening 21 23,6%   

Mee eens 10 11,2%   

Helemaal mee eens 2 2,2%   

 
17. Heeft u een BHV (bedrijfshulpverlening) plan voor uw bedrijf? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 90     

Ja 66 73,3%   

Nee 17 18,9%   

Nee, is voor mij niet nodig. Ik ben zzp-er 7 7,8%   

 
18. Heeft u een RI&E opgesteld die niet ouder is dan drie jaar? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 90     

Ja 50 55,6%   

Nee 20 22,2%   

Mee bezig 20 22,2%   

 
19. Hoe vaak deden zich de afgelopen 12 maanden in uw bedrijf brandgevaarlijke situaties 
voor? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 90     

1 - 2 keer 7 7,8%   

nooit 83 92,2%   

 
20. Kunt u aangeven welke brandgevaarlijke situaties zich voordeden? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 7     

Broei in grondstof 1 14,3%   

Medewerker die aan het roken was binnen het pand bij de kartonverwerking 1 14,3%   

Oververhitte kenteken pers. 1 14,3%   

Pand van Buren stond in brand 1 14,3%   

Slijpproces van metalen 1 14,3%   

tl balk spoel 1 14,3%   

Verkeerde manier van opslag / risico op kortsluiting 1 14,3%   

 

21. De gevolgen van brand zijn door ons bedrijf geïnventariseerd, en waar nodig zijn 
maatregelen getroffen om de gevolgen van brand te beperken. 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 89     
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Antwoord Aantal Percentage 

Ja 64 71,9%   

Nee 8 9,0%   

Weet niet 0 0,0%   

Niet van toepassing 17 19,1%   

 
22. Op welk gebied van brandveiligheid zou de brandweer u kunnen helpen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 40     

Aanvullende inspectie en advies 1 2,5%   

Advies over het samenwerken met de straat om samen plannen bij brand te 
maken. 

1 2,5%   

DAT WET IK NIET 1 2,5%   

Door het samen met onze BHV-organisatie houden van oefeningen op ons 
eigen bedrijfsterrein. 

1 2,5%   

geen idee 2 5,0%   

geen idee want geen brandgevaarlijke stoffen 1 2,5%   

geen op- of aanmerkingen. 1 2,5%   

Geen specifieke wens 1 2,5%   

Geen, ik ben zelf bevelvoerder bij de brandweer. Daarnaast adviseert 
MaxPrevent bedrijven mbt dit onderwerp 

1 2,5%   

Geen. 1 2,5%   

Geven al advies 1 2,5%   

goede blusvoorzieningen / wateraanvoer 1 2,5%   

Informeren rondom de do's en don't rondom een ontstane brand. 1 2,5%   

Inspectie bedrijfspand met eventuele adviezen 1 2,5%   

Inventarisatie benodigde brandblusmiddelen 1 2,5%   

Inventarisatie door deskundigen van de brandweer. 1 2,5%   

Inventarisatie omgeving bedrijfsgebouw 1 2,5%   

n.v.t. 2 5,0%   

Niet 3 7,5%   

Niet, heb zelf bij 20 jaar bij de vrijwillige brandweer gezeten 1 2,5%   

nvt 3 7,5%   

Nvt. Pand verhuurd aan Assa Abloy 1 2,5%   

oefening? 1 2,5%   

Op tijd zijn als er brand is. 1 2,5%   

Regelmatig contact en advies met brandpreventie expert. 1 2,5%   
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Antwoord Aantal Percentage 

slim opslaan van 'gevaarlijke' grondstoffen in relatie tot brand, ontploffing 
voor grondstoffen die niet vallen onder CPR opslag, maar gewoon in het 
magazijn opgeslagen mogen worden. 

1 2,5%   

Vaker een controle uitvoeren, maar geen tijd/mensen meer voor volgens mij. 
De laatste tien jaar 2x een brandweerman gezien voor controle. En dat was 
slechts 1x intern want de tweede keer was slechts om de kaarten in de 
bluswagen te controleren. meldingen. Schandelijk eigenlijk. 

1 2,5%   

vrijwillige oefening 1 2,5%   

We hebben vrijwillige brandweer in dienst mogelijk dat elk bedrijf 1 
vrijwilliger in het bedrijf heeft die kan communiceren met de kazerne. 

1 2,5%   

Wellicht een grote BHV oefening voor de bedrijven op het Ind. terrein, zodat 
men kan kijken of het BHV plan ook goed werkt. 

1 2,5%   

Wellicht vrijblijvende inspectieronde voor de bedrijven en/of grote oefening 
om te kijken of alles ook werkt zoals het op papier staat. 

1 2,5%   

Wij zijn uitstekend beveiligd. De brandweer Hank houdt hier wel eens een 
oefening. 
Een medewerker van ons is lid van de brandweer. 

1 2,5%   

zou het niet weten 1 2,5%   

Zou ik niet weten 1 2,5%   

 
23. Bent u tevreden over het schoonhouden en of repareren van het wegdek en 
straatmeubilair? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 88     

Ja 57 64,8%   

Nee 31 35,2%   

 
24. Als u niet tevreden bent, waar ligt dat dan aan? (meerdere keuzes mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 33     

Te weinig schoonmaakbeurten 17 51,5%   

Onvoldoende kwaliteit van de schoonmaakbeurten 2 6,1%   

Herstel van het wegdek duurt te lang 13 39,4%   

Herstel van het straatmeubilair (b.v.: borden /... 4 12,1%   

Herstel van kapotte dingen duurt te lang 8 24,2%   

Anders namelijk:bekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 11 

BESTRATING 1 

door de hangjongeren is er vaak sprake van zwerfafval 1 

Er liggen vaak steentjes op de weg 1 

fietspaden hebben al sinds lange tijd forse schade (Ramgatseweg) 2 

11 33,3%   
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Antwoord Aantal Percentage 

Gras wordt niet bijgehouden, zelden onderhoud (gemeentegrond) 1 

het aanleggen van gevaarlijke verhogingen in het wegdek 1 

incidenteel, maar wel steeds vaker, zwerfafval voor de deur/poort 1 

te lage frequentie grasmaaien 1 

weinig of geen groenonderhoud 1 

Wordt niet gestrooid bij sneeuwval en vorst 1 
 

 
25. Bent u tevreden over het beheer van het openbaar groen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 88     

Ja 53 60,2%   

Nee 35 39,8%   

 
26. Als u niet tevreden bent, kunt u dan aangeven wat er onvoldoende onderhouden wordt? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 35     

Het gras 29 82,9%   

De heggen 5 14,3%   

De sloten 5 14,3%   

anders namelijk:bekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 11 

Alles ik heb nog nooit een gemeente gezien waar soms het gras zo 
hoog groeit en zelfs op fiets paden 

1 

De gemeente blijft zwaar in gebreke bij onderhoud van de berm. Dus 
maken wij kosten.Bizar. 

1 

er is weinig groen. het groen dat er is weinig natuurlijk en kost veel 
onderhoud 

1 

gebeurt te weinig en met te grote machines 1 

Onkruid 2 

struiken verwijderd langs de van de forelweg, niets teruggeplaatst, 
alleen onkruid 

1 

vaker maaien en waterafvoer bermen verbeteren 1 

volgens mij is er helemaal geen groen onderhoud 1 

Wl onduidelijk of het openbaar groen is of bij de panden hoort naast 
de eigen weg ingang naar 9-13 

1 

zwerf afval en illegale stort 1 
 

11 31,4%   
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27. Zijn er knelpunten op het gebied van de verkeersveiligheid op uw bedrijventerrein? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 88     

Ja 39 44,3%   

Nee 31 35,2%   

Weet niet 18 20,5%   

 
28. Kunt u aangeven welke knelpunten dit zijn? Zie bijlage 9.1.  
 
29. Bent u tevreden over de: 

Antwoord Ja Nee Totaal 

Bewegwijzering naar het terrein 80 
94,1% 

5 
5,9% 

85 

Bewegwijzering op het terrein 81 
96,4% 

3 
3,6% 

84 

Bereikbaarheid eigen bedrijf 83 
95,4% 

4 
4,6% 

87 

Parkeermogelijkheden nabij uw bedrijf 60 
69,0% 

27 
31,0% 

87 

Ontsluiting van het bedrijventerrein 48 
57,1% 

36 
42,9% 

84 

Bereikbaarheid openbaar vervoer 36 
42,9% 

48 
57,1% 

84 

Gladheidbestrijding 59 
68,6% 

27 
31,4% 

86 

 
30. Is er voldoende openbare verlichting op het bedrijventerrein? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 89     

Ja 79 88,8%   

Nee 10 11,2%   

 
31. Kunt u de exacte locatie aangeven waar er onvoldoende verlichting is? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 8     

aanrijroute naar het bedrijfspand, met name het rondom de "kleine rotonde" 
voor onze entree. 

1 12,5%   

Aantal jaar geleden heeft atex licht of lantaarnpalen geplaatst voor proef op 
een klein stukje dat was super nu het gehele terrein en dat maakt het gelijk 
veiliger 

1 12,5%   

Eigen weg - Ramgatseweg 9-13 1 12,5%   

forellenweg 2 25,0%   

Mag beter 1 12,5%   

Nvt. Pand verhuurd aan Assa Abloy. 1 12,5%   

openbare weg 1 12,5%   
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32. Bent u tevreden over de communicatie met onderstaande partijen? 

Antwoord Ja Nee Geen ervaring Totaal 

Gemeente 43 
48,9% 

11 
12,5% 

34 
38,6% 

88 

Politie 24 
27,3% 

10 
11,4% 

54 
61,4% 

88 

Brandweer 20 
22,7% 

5 
5,7% 

63 
71,6% 

88 

Verenigde Ondernemers Geertruidenberg 61 
69,3% 

3 
3,4% 

24 
27,3% 

88 

 
33. Op welke wijze wilt u geïnformeerd worden door de Verenigde Ondernemers 
Geertruidenberg / Werkgroep KVO? (meerdere keuzes mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 90     

Per e-mail 76 84,4%   

Per nieuwsbrief 34 37,8%   

Via social media ("linkedin, twitter") 7 7,8%   

Per telefoon 2 2,2%   

Website 14 15,6%   

Anders namelijk:bekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 1 

Niet 1 
 

1 1,1%   

 
34. Heeft u wel eens vormen van deze ondermijnende criminaliteit waargenomen bij u op het 
bedrijventerrein? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 89     

Ja 28 31,5%   

Nee 61 68,5%   

 
35. Als deze vorm van ondermijnende criminaliteit door u is waargenomen kunt u dan 
aangeven wat u opgevallen is? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 90     

Activiteiten op ongebruikelijke tijdstippen gezien de... 13 14,4%   

Ongure en/of onbekende types in de straat met mogelijke... 15 16,7%   

Geen bedrijfsactiviteit 8 8,9%   

Verdenking van drugs activiteiten 8 8,9%   

Leveringen van (grote) hoeveelheden onbekende stoffen /... 1 1,1%   

Sociale controle wordt niet gewaardeerd 1 1,1%   

Het strak tegen de deuropening parkeren van bestelbussen... 1 1,1%   
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Antwoord Aantal Percentage 

Het openen van de roldeur, naar binnen rijden, en weer... 3 3,3%   

Het ontbreken van duidelijke merknamen of reclameborden... 8 8,9%   

De aanwezigheid bij vlagen, van chemische prikkelende of... 0 0,0%   

De aanwezigheid van hennepgeuren 2 2,2%   

Anders namelijk:bekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 8 

2 invallen in 2 weken aan de Meerval en 1 brand, samen drie 
drugspanden 

1 

2 jr geleden was er een brand bij een pand vlakbij. Was bewust 
aangestoken om kwekerij te verdoezele 

1 

Niet geconstateerd 1 

Poging om een bedrijfspand te huren voor illegale praktijken 1 

ronddwalende buitenlandse vrachtwagenchauffeurs (te voet) 1 

Toen het opgerold werd door de politie 1 

Vochtige ramen 1 

Vreemde mensen vaak voor oudijzer vaak heel nieuwsgierig 1 
 

8 8,9%   

 
36. Als cybercriminaliteit in uw bedrijf is voorgekomen, kunt u dan aangeven wat er 
uitgevoerd is? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 90     

Ongeoorloofd toegang verkregen tot ons computersysteem 4 4,4%   

Kopiëren van vertrouwelijke gegevens 2 2,2%   

Ongeoorloofd computerdata verwijderd en of aangepast 1 1,1%   

Ongeoorloofd computersystemen uitgeschakeld of... 3 3,3%   

Spookfacturen 37 41,1%   

Anders namelijk:bekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 9 

gelukkig niet gebeurt 1 

gijzeling pc 1 

hacking van de website 1 

n.v.t. 1 

niet voorgekomen 1 

9 10,0%   
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Antwoord Aantal Percentage 

Phishing mail. 1 

phising mails 1 

vishing met verzoek betalen naar buitenland. schade 10.000.- 1 

Wij zijn een IT bedrijf en hebben continue te maken met dergelijke 
activiteiten van kwaadwillende. 

1 

 

 

37. Wilt u verder geïnformeerd worden hoe u eventueel cybercriminaliteit zo veel als mogelijk 
kunt voorkomen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 87     

Ja 46 52,9%   

Nee 41 47,1%   

 
38. Welke opmerkingen, suggesties, onderwerpen of reacties zou u in het kader van openbare 
orde en veiligheid graag met ons willen delen en of behandeld willen hebben bij een 
bijeenkomst? Zie bijlage 9.2  
 
39. Heeft u er bezwaar tegen dat wij, indien nodig met u contact opnemen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 90     

Ja 21 23,3%   

Nee 69 76,7%   

© MKB Nederland  ma 27 jan 2020 12:05:19 CET 

 

11. Enquêteresultaten De Pontonnier 
 
 
1. Op welk bedrijventerrein bevindt uw bedrijf zich? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 11     

De Pontonnier 11 100,0%   

 
3. Bent u lid van de Verenigde Ondernemers Geertruidenberg? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 11     

Ja 6 54,5%   

Nee 5 45,5%   

 
4. Hoe vaak deden zich de afgelopen 12 maanden in uw bedrijfspand of op uw eigen terrein 
situaties voor, waarin u of uw personeel zich onveilig heeft gevoeld? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 11     

1-5 keer 4 36,4%   

nooit 7 63,6%   
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5. Kunt u aangeven welke onveiligheidsituatie(s) in uw bedrijfspand of op uw eigen terrein 
zich voordeden? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 3     

Inbraak in bedrijfsvoertuig 1 33,3%   

Ons bedrijf is gevestigd aan de Carpool strook. 
Hierop wordt gedeald, gecrossed en is 's-avonds slecht verlicht. 
Tevens bij het verlaten van de carpool strook door slechte of te weinig 
maaien slecht zicht(hoog gras)! 

1 33,3%   

Wij zitten aan Car pool stroke. hier wordt gedeald en andere duisteren 
praktijken. 

1 33,3%   

 
6. Hoe vaak deden zich de afgelopen 12 maanden op het bedrijventerrein situaties voor, 
waarin u of uw personeel zich onveilig voelde? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 11     

1 - 5 keer 4 36,4%   

nooit 7 63,6%   

 
7. Kunt u aangeven welke onveiligheidsituatie(s) zich op het bedrijventerrein voordeden? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 2     

Auto's die ontzettend hard langsscheuren of zelfs driftend door de bochten 
gaan. Ook buitenlandse busjes of vrachtwagens die achteraf geparkeerd 
staan heel vroeg in de morgen wanneer het nog donker is. 

1 50,0%   

Dealen, en andere duisteren praktijken. 1 50,0%   

 
8. Is het veiligheidsgevoel van u en uw personeel in de afgelopen 12 maanden verbeterd? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 10     

Ja 2 20,0%   

Nee 8 80,0%   

 
9. Kunt u aangeven waardoor het veiligheidsgevoel in de afgelopen 12 maanden is verbeterd? 
(meerdere keuzes mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 3     

Camerabeveiliging 1 33,3%   

Aanwezigheid Beveiligingsorganisatie 0 0,0%   

Aanwezigheid Politie 0 0,0%   

Anders namelijk:bekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 2 

minder hard rijdend verkeer, geen vreemde auto's die ergens geparkeerd 
staan 

1 

2 66,7%   
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Antwoord Aantal Percentage 

nvt 1 
 

 
10. Heeft u als ondernemer de afgelopen 12 maanden overlast ondervonden? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 11     

Ja 6 54,5%   

Nee 5 45,5%   

 
11. Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden overlast hebt ondervonden? 

Antwoord Geen 1 - 5 keer 6 - 10 keer 11 keer of vaker Totaal 

Zwerfvuil 1 
16,7% 

3 
50,0% 

0 
0,0% 

2 
33,3% 

6 

Illegale stort 1 
16,7% 

3 
50,0% 

0 
0,0% 

2 
33,3% 

6 

Rondhangen 3 
50,0% 

2 
33,3% 

1 
16,7% 

0 
0,0% 

6 

Graffiti 5 
83,3% 

1 
16,7% 

0 
0,0% 

0 
0,0% 

6 

Vernieling 4 
66,7% 

2 
33,3% 

0 
0,0% 

0 
0,0% 

6 

Hard rijden 1 
16,7% 

1 
16,7% 

1 
16,7% 

3 
50,0% 

6 

Straatraces 2 
33,3% 

1 
16,7% 

2 
33,3% 

1 
16,7% 

6 

Lawaai 0 
0,0% 

3 
50,0% 

2 
33,3% 

1 
16,7% 

6 

Parkeren vrachtwagens 0 
0,0% 

2 
33,3% 

2 
33,3% 

2 
33,3% 

6 

Parkeren auto's 0 
0,0% 

2 
33,3% 

1 
16,7% 

3 
50,0% 

6 

Lastig vallen van personeel 4 
66,7% 

0 
0,0% 

2 
33,3% 

0 
0,0% 

6 

Drugs 4 
66,7% 

0 
0,0% 

1 
16,7% 

1 
16,7% 

6 

 
12. Bent u in de afgelopen 12 maanden geconfronteerd met één of meer van onderstaande 
feiten? 

Antwoord Ja Nee Totaal 

Inbraak 4 
36,4% 

7 
63,6% 

11 

Poging tot inbraak 3 
30,0% 

7 
70,0% 

10 

Diefstal 2 
20,0% 

8 
80,0% 

10 

Graffiti 0 
0,0% 

10 
100,0% 

10 
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Antwoord Ja Nee Totaal 

Vernieling 3 
30,0% 

7 
70,0% 

10 

Brandstichting 0 
0,0% 

10 
100,0% 

10 

Bedreiging / intimidatie 2 
20,0% 

8 
80,0% 

10 

 
13. Heeft u hier ook aangifte en of melding van gedaan? 

Antwoord Ja Nee Totaal 

Inbraak 3 
60,0% 

2 
40,0% 

5 

Poging tot inbraak 2 
50,0% 

2 
50,0% 

4 

Diefstal 2 
50,0% 

2 
50,0% 

4 

Graffiti 0 
0,0% 

4 
100,0% 

4 

Vernieling 0 
0,0% 

5 
100,0% 

5 

Brandstichting 0 
0,0% 

4 
100,0% 

4 

Bedreiging / intimidatie 2 
50,0% 

2 
50,0% 

4 

 
14. Indien u geen aangifte / melding heeft gedaan, wat is hiervoor de reden? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 6     

de schade was te onbeduidend 3 50,0%   

het kost teveel tijd 3 50,0%   

formulier is te ingewikkeld 1 16,7%   

angst voor represailles 0 0,0%   

anders namelijk:bekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 3 

toch geen zin heeft! 2 

was hersteller 1 
 

3 50,0%   

 
15. Bent u voldoende voorbereid op een calamiteit (zoals bijvoorbeeld: brand, cyberaanval|) 
die uw bedrijfsprocessen kunnen verstoren? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 11     

Helemaal mee oneens 0 0,0%   

Mee oneens 1 9,1%   
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Antwoord Aantal Percentage 

Geen mening 5 45,5%   

Mee eens 5 45,5%   

Helemaal mee eens 0 0,0%   

 
16. Heeft u samen met uw directe omgeving op het bedrijventerrein afspraken gemaakt 
omtrent de voorbereiding op een calamiteit, waardoor u samen met uw buurman 
(ondernemer) in staat bent de onveiligheidsgevoelens te verminderen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 11     

Helemaal mee oneens 4 36,4%   

Mee oneens 3 27,3%   

Geen mening 4 36,4%   

Mee eens 0 0,0%   

Helemaal mee eens 0 0,0%   

 
17. Heeft u een BHV (bedrijfshulpverlening) plan voor uw bedrijf? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 11     

Ja 6 54,5%   

Nee 4 36,4%   

Nee, is voor mij niet nodig. Ik ben zzp-er 1 9,1%   

 
18. Heeft u een RI&E opgesteld die niet ouder is dan drie jaar? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 11     

Ja 6 54,5%   

Nee 3 27,3%   

Mee bezig 2 18,2%   

 
19. Hoe vaak deden zich de afgelopen 12 maanden in uw bedrijf brandgevaarlijke situaties 
voor? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 11     

1 - 2 keer 2 18,2%   

nooit 9 81,8%   

 
20. Kunt u aangeven welke brandgevaarlijke situaties zich voordeden? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 2     

in brand vliegen van materiaal tijdens het werk 1 50,0%   

n.v.t. 1 50,0%   
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21. De gevolgen van brand zijn door ons bedrijf geïnventariseerd, en waar nodig zijn 
maatregelen getroffen om de gevolgen van brand te beperken. 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 11     

Ja 8 72,7%   

Nee 0 0,0%   

Weet niet 2 18,2%   

Niet van toepassing 1 9,1%   

 
22. Op welk gebied van brandveiligheid zou de brandweer u kunnen helpen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 7     

Adviseren om te verkomen! 1 14,3%   

brand aan boord van een schip 1 14,3%   

Door ons kantoor te laten controleren! 1 14,3%   

Geen idee, we hebben jaarlijks een controle van blusmiddelen en 
check/advies door commercieel bedrijf. 

1 14,3%   

Inventarisatie zou de eerste stap kunnen zijn, zodat er een plan gemaakt kan 
worden, indien nodig. 

1 14,3%   

meer controle 1 14,3%   

Onze bedrijfshal wordt grotendeels gebruikt voor het bouwen van 
carnavalswagens en onderhoud van het materieel van de Bergsche Battery. 
Wij laten al een keer per bouwperiode een 
controle / advies door de brandweer en/of de Omgevingsdienst Midden- en 
West-Brabant uitvoeren. 

1 14,3%   

 
23. Bent u tevreden over het schoonhouden en of repareren van het wegdek en 
straatmeubilair? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 11     

Ja 9 81,8%   

Nee 2 18,2%   

 
24. Als u niet tevreden bent, waar ligt dat dan aan? (meerdere keuzes mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 2     

Te weinig schoonmaakbeurten 2 100,0%   

Onvoldoende kwaliteit van de schoonmaakbeurten 2 100,0%   

Herstel van kapotte dingen duurt te lang 1 50,0%   

Anders namelijk:bekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 1 

Verlichting car pool stroke al jaren kapot! 1 
 

1 50,0%   

 

javascript:void(0)


 
KVO-B bedrijventerreinen – Bedrijventerreinen Dombosch en De Pontonnier, Raamsdonksveer                  

gemeente Geertruidenberg 

49 
 

 

25. Bent u tevreden over het beheer van het openbaar groen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 10     

Ja 6 60,0%   

Nee 4 40,0%   

 
26. Als u niet tevreden bent, kunt u dan aangeven wat er onvoldoende onderhouden wordt? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 4     

Het gras 4 100,0%   

De heggen 0 0,0%   

De sloten 4 100,0%   

anders namelijk:bekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 2 

Alles bij ons voor de deur(groenstrook) word compleet 
kapotgereden door verkeerd parkeren 

1 

legen van prullen bakken en de aantal en de grote ervan! 1 
 

2 50,0%   

 
27. Zijn er knelpunten op het gebied van de verkeersveiligheid op uw bedrijventerrein? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 11     

Ja 9 81,8%   

Nee 1 9,1%   

Weet niet 1 9,1%   

 
28. Kunt u aangeven welke knelpunten dit zijn? Zie bijlage 9.1.  

 
29. Bent u tevreden over de: 

Antwoord Ja Nee Totaal 

Bewegwijzering naar het terrein 10 
90,9% 

1 
9,1% 

11 

Bewegwijzering op het terrein 7 
70,0% 

3 
30,0% 

10 

Bereikbaarheid eigen bedrijf 8 
80,0% 

2 
20,0% 

10 

Parkeermogelijkheden nabij uw bedrijf 5 
45,5% 

6 
54,5% 

11 

Ontsluiting van het bedrijventerrein 6 
66,7% 

3 
33,3% 

9 

Bereikbaarheid openbaar vervoer 6 
75,0% 

2 
25,0% 

8 

Gladheidbestrijding 4 
50,0% 

4 
50,0% 

8 
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30. Is er voldoende openbare verlichting op het bedrijventerrein? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 11     

Nog niet ingevuld: 0 

Ja 7 63,6%   

Nee 4 36,4%   

 
31. Kunt u de exacte locatie aangeven waar er onvoldoende verlichting is? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 4     

Carpool stroke 1 25,0%   

Er zijn divers straat verlichtingen die al jaren kapot zijn 1 25,0%   

gehele straat / keizersveer 1 25,0%   

weinig lichtpunten 1 25,0%   

 
32. Bent u tevreden over de communicatie met onderstaande partijen? 

Antwoord Ja Nee Geen ervaring Totaal 

Gemeente 4 
36,4% 

2 
18,2% 

5 
45,5% 

11 

Politie 4 
36,4% 

2 
18,2% 

5 
45,5% 

11 

Brandweer 3 
27,3% 

0 
0,0% 

8 
72,7% 

11 

Verenigde Ondernemers Geertruidenberg 5 
45,5% 

0 
0,0% 

6 
54,5% 

11 

 
33. Op welke wijze wilt u geïnformeerd worden door de Verenigde Ondernemers 

Geertruidenberg / Werkgroep KVO? (meerdere keuzes mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 11     

Per e-mail 10 90,9%   

Per nieuwsbrief 2 18,2%   

Via social media ("linkedin, twitter") 0 0,0%   

Per telefoon 1 9,1%   

Website 3 27,3%   

Anders namelijk: 0 0,0%   

 
34. Heeft u wel eens vormen van deze ondermijnende criminaliteit waargenomen bij u op het 
bedrijventerrein? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 11     

Ja 1 9,1%   

Nee 10 90,9%   
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35. Als deze vorm van ondermijnende criminaliteit door u is waargenomen kunt u dan 
aangeven wat u opgevallen is? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 11     

Activiteiten op ongebruikelijke tijdstippen gezien de... 0 0,0%   

Ongure en/of onbekende types in de straat met mogelijke... 1 9,1%   

Geen bedrijfsactiviteit 2 18,2%   

Verdenking van drugs activiteiten 2 18,2%   

Leveringen van (grote) hoeveelheden onbekende stoffen /... 0 0,0%   

Sociale controle wordt niet gewaardeerd 1 9,1%   

Het strak tegen de deuropening parkeren van bestelbussen... 0 0,0%   

Het openen van de roldeur, naar binnen rijden, en weer... 0 0,0%   

Het ontbreken van duidelijke merknamen of reclameborden... 1 9,1%   

De aanwezigheid bij vlagen, van chemische prikkelende of... 0 0,0%   

De aanwezigheid van hennepgeuren 0 0,0%   

Anders namelijk:bekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 1 

nvt 1 
 

1 9,1%   

 
36. Als cybercriminaliteit in uw bedrijf is voorgekomen, kunt u dan aangeven wat er 
uitgevoerd is? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 11     

Ongeoorloofd toegang verkregen tot ons computersysteem 1 9,1%   

Kopiëren van vertrouwelijke gegevens 0 0,0%   

Ongeoorloofd computerdata verwijderd en of aangepast 0 0,0%   

Ongeoorloofd computersystemen uitgeschakeld of... 0 0,0%   

Spookfacturen 7 63,6%   

Anders namelijk:bekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 2 

Afschrijving Rabobank na een vreemde mail te hebben gehad. 1 

niet 1 
 

2 18,2%   

 
37. Wilt u verder geïnformeerd worden hoe u eventueel cybercriminaliteit zo veel als mogelijk 
kunt voorkomen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 11     

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Antwoord Aantal Percentage 

Ja 6 54,5%   

Nee 5 45,5%   

 
38. Welke opmerkingen, suggesties, onderwerpen of reacties zou u in het kader van openbare 
orde en veiligheid graag met ons willen delen en of behandeld willen hebben bij een 
bijeenkomst? Zie bijlage 9.2.  

 
39. Heeft u er bezwaar tegen dat wij, indien nodig met u contact opnemen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 10     

Ja 4 40,0%   

Nee 6 60,0%   
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