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Bedrijvenvereniging De Schoenaker 

 

Korte schets vereniging 

Bedrijvenvereniging ‘De Schoenaker’ is een vereniging van bedrijven die gevestigd zijn op het bedrijventerrein  

‘De Schoenaker’ te Beuningen. Ook een aantal bedrijven met hun voorzijde aan de rotonde ‘De Schoenaker’  

zijn lid van de vereniging. 

 
Bestuur vereniging 

Het bestuur spant zich in voor een goede behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de leden van de 

vereniging, zoals criminaliteits- en vandalismepreventie, een goede en veilige bereikbaarheid, gemeentelijke 

voorzieningen, milieu- en/of veiligheidsaspecten en heffingen van overheidswege. 

 
Thema afspraken vereniging, overheden en ondernemers: 

• Basistaken en verantwoordelijkheden 

• Beheer en onderhoud 

• (Verkeers-)veiligheid 

• Beveiliging  

• Brandveiligheid 

• Inbraakpreventie / overlast 

• Communicatie 

 

Vereniging als gesprekpartner naar stakeholders: 

• Op de voet volgen van toekomstige ontwikkeling bedrijventerrein 

• Bestemmingsplan(wijzigingen) 

• Bereikbaarheid 

• Duurzaamheid 

• Vrachtwagenparkeerterrein 

• Vestigingsklimaat 

 

Schoon, heel en veilig bedrijventerrein door: 

• Convenant gemeente, politie en brandweer voor Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerrein (KVO-B) 

• Brandpreventie en inbraakpreventie door communicatie en voorlichting 

• Periodieke inventarisatie locaties van AED defibrillatoren en samenwerking 

• Waar mogelijk en noodzakelijk verbeteren onveilige verkeerssituaties 

• Aandacht parkeerproblemen 

• Verhogen aangiftebereidheid ondernemers / communicatie 

• Burgernet: vergroten van veiligheid 

• Opzet burenbelsysteem (noodnummer vermelding ondernemers op website) 
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Verbetering uitstraling: 

• Twee keer per jaar dag- en avondschouw (schoon, heel en veilig) over het bedrijventerrein 

• Eenmaal per jaar het houden van een enquête en op grond hiervan het plan van aanpak met maatregelen  

ten uitvoer brengen  

• Verbetering ondernemersklimaat 

• Verbetering leefbaarheid en sociale omgeving 

• Verbetering uitstraling bedrijventerrein 

• Verbetering uitstraling private kavels en gebouwen (anti-kraak) 

• Behoud waarde onroerend goed 

• Onderhoud en beheer (vaststellen niveau beeldkwaliteit) 

• Duurzaamheid 

• Voorkomen waar mogelijk van leegstand waardoor verpaupering kan ontstaan  

 
Duidelijke en actuele informatieverstrekking via: 

• Website 

• Social media 

• Digitale nieuwsbrief 

• (Digitale) meldkaart: informatieverstrekking belangrijke organisatie en meldpunten 

• Informatiebijeenkomsten 

• Algemene LedenVergaderingen 

 

(Kosten)voordeel voor ondernemers 

• Volwaardige gesprekspartner 

• Centraal meldpunt 

• Voorkomen individuele ergernissen door “samen te werken” 

• Verlaging verzekeringskosten door certificaat KVO-B 

• Verlaging waar mogelijk van individuele kosten 

• Gezamenlijke aanpak geeft mogelijkheid tot aanvraag van subsidie 

• Schaalvoordelen door gezamenlijke inkoop diensten (op vrijwillige basis) (o.a. energie, Afvalverwerking, 

gladheidbestrijding eigen terrein, BHV etc.) 

• Gebruik vacaturepool 

• Zit je aan tafel “dan beslis je mee!” 

 

 


