Ontevreden over uw bedrijfsomgeving?
Op 29 maart 2012 van 14.00 tot 16.30 uur vindt er weer een schouw plaats van
bedrijventerreinen de Stormpolder, De Krom en Parallelweg in Krimpen aan den IJssel.
Graag ontvangt de KVO-werkgroep uw input over mogelijke onveiligheden in uw
bedrijfsomgeving.
Keurmerk Veilig Ondernemen
De bedrijventerreinen Stormpolder, De Krom en Parallelweg hebben op 24 februari 2011 het
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontvangen van MKB-Nederland. Het doel van het KVO
is een veilig, leefbaar en attractief werkklimaat. Dit gebeurt onder andere door niet alleen met
z’n allen te kijken naar de veiligheid van de bedrijfspanden, maar ook naar de veiligheid en
de omgeving van de bedrijventerreinen. De KVO-werkgroep, bestaande uit politie,
brandweer en vertegenwoordigers vanuit de ondernemers en de gemeente Krimpen aan den
IJssel, komen structureel bij elkaar om tot een gezamenlijke analyse te komen, oplossingen
te bedenken en deze samen uit te voeren.
Wat levert het KVO u op?
Een bedrijventerrein dat schoon, heel en veilig is biedt een aantrekkelijke omgeving om
zaken te doen en klanten en leveranciers te ontvangen. Als ondernemer op een KVOgecertificeerd bedrijventerrein kunt u ook profiteren van financieel voordeel, zoals korting op
verzekeringspremies. Dit kan u honderden euro’s per jaar voordeel opleveren.
Schouw ook mee!
Jaarlijks organiseert de KVO-werkgroep een schouw om het terrein te controleren op de
kenmerken van ‘schoon, heel en veilig’. U kunt hierbij denken aan onderwerpen als
eventuele parkeerproblematiek, onveiligheidsgevoelens, vernieling, onveilige situaties bij
buurpanden (bijvoorbeeld pallets die in de weg staan). Dit jaar vindt de schouw plaats op 29
maart 2012 van 14.00 tot 16.30 uur. De deelnemers aan de schouw verzamelen zich bij de
Stormsweg, nummer 9. Belangstellenden zijn van harte welkom om bij de schouw aanwezig
te zijn. U kunt ook uw aandachtspunten vòòr 25 maart 2012 melden bij parkmanager Esther
Kras via bedrijventerreinenkrimpen@gmail.com of 06-45925638. Op 29 maart komen we dan
kijken naar de mogelijke onveiligheden in uw bedrijfsomgeving. Kortom, met behulp van uw
input, kan de KVO-werkgroep actie ondernemen met als resultaat: een goed onderhouden
bedrijventerrein, tevreden ondernemers en een aantrekkelijke werkomgeving.
KVO-nieuwsflits
Wilt u op de hoogte blijven van wat de KVO-werkgroep onderneemt en ontvangt u nog niet
de KVO-nieuwsflits? Meldt u zich dan nu voor deze nieuwsbrief aan bij Esther Kras. Dit kan
per e-mail: bedrijventerreinenkrimpen@gmail.com of telefonisch: 06-45925638.

