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0. inleiding 
 
Voor u ligt de KVO-B rapportage bedrijventerrein De Hemrik. Deze rapportage is het 
resultaat van de nauwe samenwerking tussen de volgende partners:  

� Gemeente Leeuwarden 
� Politie; 
� Brandweer;  
� Bedrijvenvereniging De Hemrik (ondernemers); 
� MKB Nederland als procesbegeleiding. 

 
De reden voor deze samenwerking is reeds ontstaan in 2007, toen de partners de veiligheid 
op het bedrijventerrein wilden verbeteren met behulp van het Keurmerk Veilig Ondernemen.   
Doel is thans om ná het behalen van het certificaat Continu Samenwerken in 2009 de 
samenwerking voort te zetten middels een hercertificering. Het Keurmerk Veilig Ondernemen 
Bedrijventerreinen heeft zich landelijk bewezen als een instrument dat effectief kan zijn om 
publieke en private partijen samen te laten werken aan veiligheid. MKB Nederland heeft het 
proces begeleid.   

 
Opzet van dit plan van aanpak: 
In hoofdstuk 1 wordt de evaluatie weergegeven van de maatregelen die men genomen heeft 
om de veiligheidssituatie te verbeteren / c.q. te optimaliseren in de afgelopen jaren. 
 
In hoofdstuk 2 wordt de huidige veiligheidssituatie in kaart gebracht, op basis van, resultaten 
enquête 2-meting, schouw van het bedrijventerrein en gegevens van gemeente, politie en 
brandweer. De genoemde gegevens zijn geanalyseerd en waar mogelijk in samenhang 
gebracht. Probleem of knelpunten volgen uit deze analyse. 
 
Problemen dienen te worden opgelost door middel van het formuleren van eenduidige 
doelstellingen en maatregelen. ‘wat willen wij en kunnen wij’. Veelal zijn er teveel problemen 
die om een oplossing vragen.  De praktijk leert namelijk dat gezien de beperktheid aan 
menskracht en andere ( ook financiële ) middelen niet alles tegelijkertijd is aan te pakken. 
Keuzes dienen daarom te worden gemaakt. ‘Prioriteiten stellen in doelstellingen en 
maatregelen’. De grote lijn uitstippelen. De gemaakte keuzes dienen als basis voor het 
werkplan voor de komende tijd. In hoofdstuk 3 wordt deze grote lijn weergegeven. 
Het eigenlijke werk, de finetuning van de grote lijn vindt plaats in hoofdstuk 4. Hoe wordt iets 
aangepakt, door wie wordt iets gedaan, zijn er mogelijk partners te vinden en binnen welke 
termijn moet iets zijn gerealiseerd. Niet onbelangrijk is de vraag of uitvoering geld kost en 
wie dat financiert. 
 
Het KVO-B is een proces dat door de partners is aangegaan voor een bepaalde tijd. Een 
proces dient te worden geborgd om de continuïteit te garanderen. Een proces is een 
dynamische activiteit waarvan het resultaat wordt bepaald door een juiste communicatie 
tussen de partners. Regelmatige evaluatie van het proces is een voorwaarde om de 
effectiviteit van de genomen besluiten en maatregelen te meten. Hoofdstuk 5 geeft over deze 
onderwerpen uitsluitsel.  
 
De werkgroep heeft na de voorbereiding van MKB Nederland (één vergadering) in twee 
bijeenkomsten gewerkt aan het opstellen en uitwerken van een veiligheidsplan voor “De 
Hemrik”.  In de loop van dit  planproces zijn er geen andere partijen/partners betrokken 
geweest bij het structurele overleg van de werkgroep.  
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1. Evaluatie maatregelen afgelopen jaren  
 
Thema Onderhoud en beheer / leefbaarheid: 
Maatregel 1: Er is veel verlichting hersteld. Schades worden gemeld bij de gemeente 
Leeuwarden. De informatie m.b.t. de verlichting is d.m.v. een nieuwsbrief d.d. februari 2008 
gecommuniceerd met de ondernemers. Ook heeft terugkoppeling plaatsgevonden tijdens de 
Hemrik lunch. Verrommeling van bedrijven wordt aangepakt en vormt geen knelpunt meer. 
 
Maatregel 2: De ondernemers zijn op de hoogte gebracht van het algemene nummer van de 
gemeente Leeuwarden voor het melden van schades, onderhoud wegdek enz. Ook is er een 
mogelijkheid de klacht te melden bij de parkmanager via info@hemrik.nl, waarbij de 
parkmanager de klacht aan de desbetreffende instantie doorspeelt en de afhandeling van de 
klacht evalueert met de betrokkene. Bij de Hemriklunch (1x per maand) wordt hieraan 
aandacht besteed. 
 
Maatregel 3:Een opruimactie, alsmede klepelactie (voor onbebouwde kavels)  heeft 
plaatsgevonden. 
 
Maatregel 4: Door het parkmanagement is er in 2010 een oriënterend gesprek geweest met 
een schoonmaakbedrijf om dit uit te werken. Offerte werd hiervoor ontvangen, doch de 
kosten bleken te hoog. 
 
Maatregel 5: Er is door het Fries Landschapsbeheer een aanzet gemaakt voor een ontwerp 
n.a.v. het visiedocument. Er is per 28-1-2011 een begroting van onderdelen uit het visieplan 
opgesteld. Het onderdeel groenstructuur en verkeersstructuur wordt nader uitgewerkt door 
de gemeente. Daarna wordt de totale financiering in beeld gebracht. Tijdens de schouw ter 
voorbereiding op de visieontwikkeling zijn er onderhoudswerkzaamheden uitgekomen en die 
heeft gemeente opgepakt. 
 
Thema Toezicht en Handhaving: 
Maatregel 6: Het team handhaving bij de gemeente heeft actie ondernomen bij bij 
vermoedens, n.a.v. de schouw en meldingen. 
 
Thema Diefstal en Inbraak  
Maatregel 7: Door de politie is informatie verstrekt over de diverse manieren om aangifte te 
doen bij de Politie in Leeuwarden. Deze informatie is geplaatst op de website.  
 
Maatregel 8: 1x per maand is er een veiligheidsoverleg waarbij G4S,  Bedrijvenvereniging de 
Hemrik, de wijkagent aanwezig zijn. 1x per kwartaal schuift sector Juridische en 
Veiligheidszaken, gemeente Leeuwarden aan. 
 
Thema Verkeersveiligheid: 
Maatregel 9:  

• Er heeft een analyse plaatsgevonden welke gekoppeld is aan de ontmoetings-
plaatsen van de zogenaamde Tuningclub. Een van de ontmoetingsplaatsen van deze 
groep is de Junokade op de Hemrik.  Uit de inventarisatie is naar voren gekomen dat 
de leden van eerder genoemde Tuningclub elkaar ontmoeten op de vrijdagavond op 
de Junokade en dat men van daaruit doorgaans via de rondweg elkaar ontmoet bij de 
Mac Donald’s Goutum en bij de Centrale.  Met betrekking tot de handhaving is er 
voor gekozen om een aantal controles te organiseren en op een aantal  vrijdag-
avonden gericht toezicht te houden op de eerder genoemde routes 

• Met betrekking tot de parkeerproblematiek is gekozen voor de directe aanpak. De 
betrokkenen worden door de ondernemer aangesproken op hun parkeergedrag. Er 
zijn folders uitgedeeld met waar ze zich aan moeten houden. 
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Maatregel 10: In de veiligheidsoverleggen tussen parkmanagement, politie en beveiliging 
wordt er o.b.v. meldingen meer controle op snelheid toegepast.  
Inzake de bewegwijzering: het contract is verlengd (is afgestemd met de bedrijven-
vereniging) met daarbij de volgende aanpassingen: 
- Het nummersysteem van de straten zal worden verwijderd; 
- De bordjes met bedrijfsverwijzingen zullen worden vervangen door een andere kleur.  
 
Thema Brandveiligheid: 
Maatregel 11: Voor specifieke opslag zijn er eigen richtlijnen en eisen, en die worden wel 
getoetst bij de vergunning. De richtlijnen voor de specifieke opslag zijn in 2008/2009 
geplaatst op de website. Deze worden opnieuw op de website van de bedrijvenvereniging 
geplaatst. 
 
Thema Borging, Communicatie en Evaluatie: 
Maatregel 12:  De verschillende manieren van aangifte doen staan op de website met een 
verwijzing naar de politiesite. 
 
Maatregel 13: De werkgroep Veiligheid en de werkgroep Kwaliteit zijn per april 2009 
samengevoegd tot een werkgroep Kwaliteit en Veiligheid de Hemrik. Deze werkgroep komt 
ongeveer 4x per jaar bijeen.  
 
Maatregel 14:  Elke betrokken partij heeft zitting in de op haar/zijn werkgebied van 
toepassing zijnde onderdelen. De gemeente vertegenwoordigt tevens de brandweer.  Er zit 
een gemeenteambtenaar in de werkgroep Kwaliteit (waar ook onderdelen van de 
maatregelenmatrix KVO aan de orde komen) en er zit een gemeenteambtenaar in de 
werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen. 
 
Maatregel 15: Bedrijvenvereniging De Hemrik en gemeente bewaken de voortgang en 
initiëren tussentijdse controle en schouw. Actiepunten uit de schouw worden opgevolgd.   
Jaarlijkse schouw heeft plaatsgevonden en de actiepunten zijn uitgewerkt. 
 
Maatregel 16:Twee jaar na het verkrijgen van het Keurmerk vindt de hercertificering plaats.   
Evaluatie, acties en voorbereiding hercertificering loopt. 

 
2. feiten en cijfers 
 
Om de veiligheidssituatie van het bedrijventerrein De Hemrik in Leeuwarden voor de 
hercertificering te onderzoeken is gebruik gemaakt van verschillende informatiebronnen: 
 

� Plan van Aanpak van oktober 2009 (versie 2.0). 
� Evaluatieverslagen van Gemeente, Politie, Brandweer en ondernemers inzake 

de samenwerking vanaf 2009 tot heden. 
� Enquête 2 meting in relatie tot de 1 meting van 2009. 
� Gegevens Gemeente, Politie en Brandweer. 

 
In dit hoofdstuk worden de relevante constateringen bij elke informatiebron weergegeven. 
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In onderstaand schema zijn de resultaten van de enquête 2-meting summier opgenomen. 
Voor een uitgebreid verslag verwijzen wij naar de bijlage.  

Bedrijventerrein De Hemrik, Leeuwarden 

 
2  

meting 
 

Onveiligheidsgevoelens in het bedrijf 15% 

Onveiligheidsgevoelens in de directe omgeving van het bedrijf 14% 

Kans op misdrijf/slachtoffer te worden toegenomen 7% 

Overlast 27% 

Graffiti en vernielingen 19% 

Inbraak 13% 

Slachtoffer Beroving en Roofoverval 1% 

Slachtoffer Bedreiging en Intimidatie 8% 

Voordoen van brandgevaarlijke situaties 3% 

Niet of niet helemaal tevreden beheer onderhoud gemeente 37% 

Verkeers(on)veiligheid 35% 

 

Schouw 
Het terrein is op een aantal veiligheidsrisico’s beoordeeld door middel van een dag en 
avond-schouw. De belangrijkste bevindingen staan hieronder aangegeven. Voor een foto 
rapportage wordt verwezen naar de bijlage 6.  
 

Enkele punten die opgevallen zijn: 
 

Thema Onvoldoende Behoeft Aandacht Voldoende 

Verlichting openbare ruimte X Vaak stuk, en kappen zijn eraf op 

het gehele terrein. 

 

Groenonderhoud  Klepelen blijven doen (in de 

vorstperiode) 

X 

Verkeersveiligheid  - T-kruising Zuiderkruisweg/ 

Planetenlaan gevaarlijk 

- Bomenrij bij Van Gend en Loos 

gevaarlijk 

- Oprit Neptunusweg 

X 

Brandveiligheid  Verbeterd t.o.v. 2010 X 

Bereikbaarheid  Ontsluiting moet beter geregeld 

worden. 

X 

Diefstal/inbraak   X 

1) verlichting private panden   X 

2) afsluiting van panden   X 

3) zichtlijnen  Op normaal niveau X 

4) overige  Veel autobedrijven  

� Leefbaarheid   X 

1) zwerfvuil  Verbeterd X 

2) graffiti  NS-station en tip: fietsbrug plaatsen 

i.p.v. de tunnel 

X 

3) vernielingen  Verbeterd X 

4) overig    
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Incidentengegevens 
Gemeente, politie en brandweer registreren zaken die in het kader van deze verslaglegging 
van belang kunnen zijn. De relevante zaken zijn hieronder vermeld.  
 
Gegevens Gemeente: 
Parkeergelegenheid voor vrachtauto’s (hoeveel plaatsen, waar): niet op de openbare weg 

(wel langs de openbare weg).  Er zijn geen aparte parkeerplaatsen. Vrachtauto’s parkeren 

meestal op eigen terrein. 

 

Illegale stort 

 2008 2009 2010 t/m aug. 2011 

De Hemrik 15 15 13 3 

 

Afvalvoorzieningen 

Weinig (is niet nodig). Daar waar het nodig is (ingang Froskepolle en Junokade) zijn extra 

afvalbakken geplaatst. 

 

Schadebedragen door vandalisme/baldadigheid  

 2009 2010 2011 

lichtmasten x 5 5 

 
Gegevens Politie: 

  De Hemrik 

Gegevensformulier politie 2008 2009 2010 

Diefstal af/uit bedrijf 39 34 27 

Diefstal overige goederen 14 16 11 

Diefstal af/uit auto 16 15 10 

Diefstal auto 4 2 0 

Diefstal brom-,snor-, fietsen 4 1 2 

Diefstal motorvoertuigen 4 2 0 

Fraude 5 9 3 

Vandalisme/baldadigheid 0 0 1 

Vernieling auto 5 6 3 

Overige vernieling/beschadiging 14 23 9 

Drugsoverlast 0 0 0 

Overlast 2 2 0 

Verkeersoverlast 9 3 3 

Parkeerprobleem 9 3 3 

Brand/ontploffing materiele schade 8 4 3 

Verkeersongevallen 36 44 51 

Bedreiging 4 6 9 

Milieu 2 4 8 

 
Gegevens Brandweer: 

 

Gegevens Brandweer De Hemrik 2009  2010 t/m aug 2011 

Daadwerkelijke  binnenbrand 3 1  

Daadwerkelijke  buitenbrand 3 2 6 

Hulpverlening / Dienstverlening 5 2 1 

Ongewenst melding zowel particulier als openbaar 5 12 3 



KVO Continu Samenwerken De Hemrik, Leeuwarden   Plan van Aanpak 
 

8 

 

Analyse / Probleempunten 
In onderstaande tabel zijn de resultaten van de enquête 2-meting (166 respondenten) in 
relatie tot de enquête 1 – meting (116 respondenten) summier opgenomen. Voor een 
uitgebreid verslag verwijzen wij naar de bijlage 9.  
 
Enquêteresultaten onder respondenten 
De Hemrik 

0 
meting 

1 
meting 

2  
meting 
 

Verschil 
2 meting  
t.o.v.  
1 meting  

Onveiligheidsgevoelens in het bedrijf 17% 16% 15% -1% 

Onveiligheidsgevoelens in de directe omgeving van het bedrijf 43% 10% 14% +4% 

Kans op misdrijf/slachtoffer te worden -- 13% 7% -6% 

Overlast -- 36% 27% -9% 

Graffiti en vernielingen 19% 24% 19% -5% 

Inbraak 15% 23% 13% -10% 

Slachtoffer Beroving en Roofoverval -- 3% 1% -2% 

Slachtoffer Bedreiging en Intimidatie -- 9% 8% -1% 

Voordoen van brandgevaarlijke situaties. -- 9% 3% -6% 

Tevreden over beheer onderhoud gemeente 55% 52% 63% +11% 

Verkeers(on)veiligheid -- 35% 35% --% 

 
In onderstaande grafiek zijn de incidentencijfers van de politie op basis van de 2-meting 
vergeleken met de incidentencijfers van de 1 – meting.  
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Onderstaande tabel geeft de toe / afname weer van de Aangiftebereidheid onder de 
respondenten ten opzichte van de enquête 1 - meting 
 

� Percentage aan de hand van  

de behandelde thema's 

Resultaten 
1 meting 

Resultaten 
2 meting 

Doelstelling  
uit plan van 
aanpak 2009 

Doelstelling 
gehaald? 

Gevoelens van onveiligheid in het bedrijf 16% 15% -- -- 

Gevoelens van onveiligheid in de omgeving 
van het bedrijf 

10% 14% -- -- 

Kans om slachtoffer te worden van een misdrijf 
in 2008 t.o.v. 2007, en 2011 t.o.v. 2010 

13% 7% -- -- 

Overlast van op en rond het terrein 36% 27% -- -- 

Graffiti en vernieling 24% 19% -- -- 

�� Inbraak  23% 13% 20%  
Daling t.o.v. 
incidentencijfers politie 
2009 

Ja(-29%) 

Voordoen van Brandgevaarlijke situaties 9% 3% 65%  
Van derespondenten 
hebben hun bedrijf 
laten checken op 
brandveiligheid 

Ja (84%) 

Tevreden over onderhoud en beheer 52% 63% 60% Ja 

Verkeers(on)veiligheid  35% 35% 25% 
Van de ondernemers 
vindt dat er knelpunten 
betreffende 
verkeers(on)veiligheid 
zijn 

Nee 

Gegevens Brandweer  

 

Totaal 1 – meting 

gemeten over 

2007 en 2008 

Totaal 2 – meting 

gemeten over 

2009,2010  

Verschil  2 meting 

ten opzichte van 1 

meting 

Daadwerkelijke  binnenbrand 4 4 -- 

Daadwerkelijke  buitenbrand 6 5 -/- 1 

Hulpverlening / Dienstverlening 3 7 + 4 

Ongewenst melding zowel particulier als 

openbaar 

3 17 +14 
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Mede naar aanleiding van de beschikbare gegevens kan (zie beide bovenstaande tabellen) 
geconstateerd worden, dat de maatregelen die genomen zijn ten aanzien van de thema’s uit 
het plan van aanpak van 2009 gedeeltelijk hebben geleid tot een verbetering van de 
veiligheid op het bedrijventerrein. Ten aanzien van de thema’s overlast, graffiti en vernieling, 
tevredenheid over onderhoud en beheer, verkeers(on)veiligheid en aangiftebereidheid zal in 
de komende jaren een en ander nog kunnen verbeteren.  

 
3. Doelstellingen 2011 – 2013  
 
Terugdringen van de geconstateerde aandachtspunten vergt de inspanning van de samen-
werkende partijen. De werkgroep heeft besloten om de thema’s welke reeds gehanteerd 
werden voor het bedrijventerrein te continueren, en daar waar een stijging in onveiligheid is 
waargenomen hier specifiek bijzondere aandacht aan te besteden. Het aandachtsveld op het 
bedrijventerrein De Hemrik spitst zich toe op met name:  
 
Verkeers(on)veiligheid 
De werkgroep heeft voor de periode 2011- 2013 de hieronderstaande doelstellingen 
geformuleerd: 

� Continueren van de bestaande maatregelen uit het plan van aanpak van 23 april 
2009. (zie bijlage 8 evaluatie maatregelen 2009 – 2011 en voor doelstellingen 2011 - 
2013 onderstaande tabel) 

� Knelpunten verkeersveiligheid (waaronder opmerkingen respondenten uit 1 meting) 
te analyseren en op te lossen.    

 
In het planning en uitwerkingsschema maatregelen (de matrix)  is aangegeven welke partner 
wat doet en in welke periode. Dit is het grove raamwerk. De detaillering omtrent de 
uitwerking  van de maatregelen is voor wat betreft de continuering van de bestaande 
maatregelen onder andere terug te vinden in het plan van aanpak van 23 april 2009.   
De projectleider ziet erop toe dat deze maatregelen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.  

Ondernemers welke te maken hebben gehad 
doen aangifte. 

Resultaten 
1 meting 

Resultaten 
2 meting 

Doelstelling  
uit plan van 
aanpak 2009 

Doelstelling 
gehaald? 

Inbraak 72% 64% 80% Nee 

Vernieling 42% 34% 50% Nee 

Overlast 17% 18% 20% Nee 

Doelstellingen 2011-2013 Resultaat 
0 meting 

Resultaat 
1 meting 

Resultaat 
2 meting 

Doelstelling 
2013 

Gevoelens van onveiligheid in het bedrijf 17% 16% 15% 14% 

Gevoelens van onveiligheid in de omgeving van het bedrijf 43% 10% 14% 13% 

Kans om slachtoffer te worden van een misdrijf in 2013 t.o.v. 2012 -- 13% 7% 6% 

Overlast van op en rond het terrein -- 36% 27% 25% 

Graffiti en vernieling 19% 24% 19% 17% 

Inbraak 12% 23% 13% 12% 

Voordoen van Brandgevaarlijke situaties -- 9% 3% 2% 

tevreden over onderhoud en beheer 55% 52% 63% 65% 

Verkeersonveiligheid  -- 35% 35% 33% 
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Maatregelen (voorbeelden) 
Maatregelen zijn de instrumenten waarmee doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. 
Maatregelen kunnen zeer divers van aard zijn: organisatorisch, bouwkundig, fysiek, 
technisch, en dergelijke. Hieronder worden een aantal voorbeelden van maatregelen weer 
gegeven welke een rol kunnen spelen bij het realiseren van de geselecteerde doelstellingen. 
Deze opsomming is zeker niet uitputtend en kan zonder meer worden uitgebreid. De 
creativiteit van de KVO werkgroep en de lokale situatie is hierin leidend.  Het probleem 
overlast, graffiti en vernieling zal worden behandeld bij onderhoud en beheer aangezien de 
meeste overlast in het openbare gebied wordt ondervonden. 

 

 
 Maatregel: Brandveiligheid 

22. brandweer geeft voorlichting over brandpreventie / en hoe ongewenste meldingen te voorkomen 
23. ondernemers stimuleren omtrent veiligheid op eigen bedrijf en terrein 
24. de brandweer houdt incidenteel oefeningen bij risicovolle bedrijven of instellingen. Er wordt advies 

gegeven voor het opstellen van ontruimingsplannen en organiseren van BHV oefeningen.  
25. Gemeente houdt toezicht en handhaaft in samenwerking met de brandweer 
26. voorkomen brandgevaar door buitenopslag 
27. aanleveren van incidentengegevens>en 

Maatregel: Verkeersveiligheid 
Doelstelling: “verkeerstechnische knelpunten worden geïnventariseerd en waar mogelijk opgelost 

1. de werkgroep KVO levert een lijst van verkeerstechnische knelpunten aan (vragen 48 en 52 van de 
2 - meting)  

2. gemeente en politie leveren uit eigen bron knelpunten aan 
3. ervaringen van elders in den lande worden in de inventarisatie betrokken 
4. de gemeente en KVO partners zoeken in overleg naar oplossingen voor de knelpunten  

Maatregel: Onderhoud en Beheer, Overlast 

5. ondernemers krijgen een meldkaart 
6. werkgevers en werknemers melden alle overlastincidenten 
7. Ondernemers wijzen op ‘verantwoordelijkheid’ onderhoud en beheer van eigen terreinen 

Maatregel: Onveiligheidsgevoelens in de directe omgeving van het bedrijf, en in het bedrijf 

8. regelmatig schouwen van het gebied / inventariseren van enge plekken 
9. aanpakken van enge plekken / gezamenlijke actie zwerfvuil.  
10. nemen van preventiemaatregelen binnen het bedrijf 
11. regelmatige terugkoppeling incidentencijfers naar KVO-B werkgroep 
12. ondernemers raadplegen relevante websites 

Maatregel: Inbraak, Diefstal, Aangifte 

13. ondernemers laten een inbraakscan verrichten en volgen advies op 
14. aan ondernemers worden tips verstrekt om inbraken te voorkomen. Deze tips worden gegeven 

tijdens de ledenvergadering, maar ook via digitale nieuwsbrieven  
15. er wordt een veiligheidsavond gehouden, met voorlichting  over inbraakpreventie en wie de 

wijkagent voor dit terrein is 
16. alertheid ondernemers verhogen door elke poging/geslaagde inbraak te communiceren 
17. regelmatige terugkoppeling van inbraakincidenten naar KVO-b werkgroep en ondernemers 
18. regelmatige surveillance door politie / stadstoezicht, toezicht en handhaving 
19. plaatsen link van politie op website gemeente en ondernemersvereniging 
20. alle pogingen tot inbraak / geslaagde inbraken worden door ondernemers gemeld 
21. aangifteprocedures worden klantvriendelijker gemaakt 
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4. planning en uitwerkingsschema doelstellingen en maatregelen 
Op basis van het vorige hoofdstuk zijn 8 doelstellingen geformuleerd. De werkgroep heeft ervoor gekozen om de maatregelen 
1,2,3,5,6,7,8,9,10 en 12 uit het plan van aanpak van 2009 te continueren, c.q. te versterken. Door de werkgroep zijn een aantal nieuwe 
maatregelen gekozen uit bovenstaande opsomming van mogelijke maatregelen, voor verdere uitwerking en planning. De finetuning, in de vorm 
van een maatregelen-matrix, zal hieronder plaatsvinden. De  maatregelen die niet in het schema van 2011/2012 zijn gekozen, dienen als 
werkvoorraad voor de periode 2013. Al naar gelang de snelheid van het proces en beschikbaarheid aan middelen kunnen deze op elk gewenst 
moment naar voren worden geschoven. 
 

 Uitwerkingsschema geselecteerde maatregelen Wie 2012 2013 Financiën  Voortgang 

 Maatregelen uit plan van aanpak 2009 continueren / versterken.       

1 Ondernemers stimuleren om meldingen over verlichting, schade, reparaties etc. door  te geven aan de 
gemeente dan wel de bedrijvenvereniging 

G, O Q2    

2 Bedrijvenvereniging spreekt bedrijven aan op orde en netheid en het voorkomen van overlast in private ruimte. O Doorlopend Doorlopend   
3 Eigenaren van braakliggende percelen worden benaderd om te komen tot een oplossing. O, G Doorlopend Doorlopend   

4 Visieontwikkeling De Hemrik. Het onderdeel groenstructuur en verkeersstructuur wordt uitgewerkt door de 
gemeente.  De totale financiering wordt in beeld gebracht. Onderhoudswerkzaamheden die ten tijde van de 
schouw geconstateerd zijn en toepasbaar zijn op de  visieontwikkeling oppakken en uitvoeren.  Visie-
ontwikkeling De Hemrik wordt besproken in de werkgroep KVO. 

G Doorlopend Doorlopend  Continue Proces 

5 Gemeente houdt toezicht en handhaaft bij: 
� vermoedens van illegale bewoning,  
� terreinen waarbij slecht onderhoud, ernstige verrommeling en brandgevaar is tijdens de schouw 
� Gebouwen die al jaren onafgebouwd zijn. 

G Doorlopend Doorlopend  Continue Proces 

6 Extra actie om ondernemers  te informeren over voorkomen van inbraak en de wens en de mogelijkheden en 
stimuleren om aangifte te doen.   

P, O Q3    

7 Vier maal per jaar voorafgaand aan de KVO werkgroep overleg vindt er overleg plaats tussen beveiliger, politie 
en bedrijvenvereniging. 

P, B, Pm Q1,Q2,Q3,Q4 Q1,Q2,Q3,Q4   

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

G Q2,Q3,Q4 Q1,Q2,Q3,Q4   

9 Aanpak onoverzichtelijke kruisingen en verkeersonveilige situaties. 
� De werkgroep KVO levert een lijst van verkeerstechnische knelpunten aan (vragen 48 en 52 van de 2 - 

meting) 
� de gemeente en KVO partners zoeken in overleg naar oplossingen voor de knelpunten 

G, W Q2    

10 Aan de hand van de dag- en avondschouw stimuleren van ondernemers om (brandgevaarlijk) materiaal op 
veilige wijze op te slaan en zo brandgevaarlijke  situaties te voorkomen. 

B, O Q4    

 Onderhoud en Beheer / Overlast  
Doelstelling:  
Tevreden over Onderhoud en Beheer:            van 63% naar 65% in 2013 
Overlast:                                                           van 27% naar 25% in 2013 
20% van de ondernemers welke  met overlast te maken hebben gehad doen aangifte in 2013 
Graffiti en vernieling:                                         van 19% naar 17% in 2013 
40% van de ondernemers welke  met vernieling te maken hebben gehad doen aangifte in 2013 

     

11 ondernemers krijgen een meldkaart (kaart bevat telefoonnummers van o.a. hulpdiensten etc.) W Q2    

12 werkgevers en werknemers melden alle overlastincidenten (stimuleren via meldkaart) W Q2,Q3,Q4 Q1,Q2,Q3,Q4  Continu proces 

13 Beeldkwaliteitsplan en het visieplan borgen en communiceren in de werkgroep aangaande tijdspad en acties 
en doelstellingen . 

O en G     
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 Uitwerkingsschema geselecteerde maatregelen Wie 2012 2013 Financiën  Voortgang 

 Onveiligheidsgevoelens in de directe omgeving van het bedrijf, en in het bedrijf 
Doelstelling: 
In de directe omgeving:            van 14 % naar 13% in 2013 
In het bedrijf:                             van 15% naar 14% in 2013 

     

14 Ondernemers wijzen op ‘verantwoordelijkheid’ onderhoud en beheer van eigen terreinen (door werkgroep 
individueel aanspreken van de ondernemer  of per brief attenderen het hoe en waarom van een schoon 
bedrijventerrein). Daar waar nodig handhaven 

O  Q1   

15 Minimaal 1 dag- en 1 avondschouw (per jaar) van het terrein op het gebied van schoon , heel en veilig. 
Inventariseren aan de hand van foto’s en op basis van bijlage pag. 5 van dit plan, welke problemen zich op 
deze drie thema’s voordoen. Op de schouwresultaten actie ondernemen en dit communiceren. (direct na 
afloop van de schouw bepalen wie, wat, wanneer uitvoert, dit schriftelijk vastleggen en erop toezien dat e.e.a. 
ook wordt uitgevoerd. Via website / nieuwsbrief aangeven wat is geconstateerd en welke actie hierop wordt 
ondernomen). Drie maal per jaar vindt er vanuit  de gemeente een schouw plaats(op het gebied van 
zwerfafval, afvalbakken, graffiti / bekladding, onkruid etc. De verslaglegging hieromtrent zal in de werkgroep 
KVO plaats vinden. 

W Q3 Q3   

16 Aanpakken van enge plekken / gezamenlijke actie ondernemers aanpak zwerfvuil.  W Q3 Q3   

17 Communiceren van het nemen van preventiemaatregelen binnen het bedrijf O i.s.m P Q3 Q3   
18 Regelmatige terugkoppeling incidentencijfers naar KVO-B werkgroep G Q4 Q2, Q4   

19 Ondernemers raadplegen relevante websites O Doorlopend  Doorlopend   

 Inbraak, Diefstal, Aangifte 
Doelstelling:                                      van 13% naar 12% in 2013 
65% van de ondernemers welke  te maken hebben gehad met inbraak doen in 2013 aangifte 

     

20 Ondernemers laten een inbraakscan verrichten en volgen advies op. ( zal nogmaals de VKB – regeling onder 
de aandacht brengen van de ondernemers, eventueel zal bezien worden of deze VKB –regeling ook collectief 
aangewend kan worden) 

O.  Q1    

21 Aan ondernemers worden tips verstrekt om inbraken te voorkomen. (Deze tips worden gegeven tijdens de 
ledenvergadering, maar ook via digitale nieuwsbrieven en / of website ) 

O, P Doorlopend Doorlopend   

22 er wordt een veiligheidsavond na een calamiteit gehouden, met voorlichting  over inbraakpreventie en wie de 
wijkagent voor dit terrein is 

P, O,  Doorlopend Doorlopend   

23 alertheid ondernemers verhogen door te overwegen elke poging / geslaagde inbraak te communiceren O,  Doorlopend Doorlopend   

24 4 maal per jaar terugkoppeling van lokale inbraakincidenten naar KVO-B werkgroep en ondernemers. 1 maal 
per jaar terugkoppeling regionale cijfers vanuit het RPC.  

P, RPC (q1) Q1,Q2,Q3,Q4 Q1,Q2,Q3,Q4   

25 De lokale incidentencijfers over het kalenderjaar 2011 worden in het eerstvolgende KVO overleg besproken.  P, O Q2    

26 surveillance door politie (na / of voorafgaand aan incidenten) en / of  stadstoezicht. Zorgen voor Toezicht en 
Handhaving.  

P, toezicht Doorlopend Doorlopend   

27 plaatsen link van politie op website van gemeente en ondernemersvereniging  G en O    Gerealiseerd 

28 alle pogingen tot inbraak / geslaagde inbraken worden door ondernemers gemeld O, W Doorlopend Doorlopend   

29 aangifteprocedures worden klantvriendelijker gemaakt P Doorlopend Doorlopend   

 Brandveiligheid   
Doelstelling:         ondernemers gaan meer aan brandpreventie doen 

     

30 Brandweer geeft voorlichting over brandpreventie, en het voorkomen van ongewenste meldingen. Eveneens 
wordt ook de risicokaart aan de orde gesteld. 

B en O Q4    

31 ondernemers stimuleren omtrent veiligheid op eigen bedrijf en terrein O en B Doorlopend Doorlopend   

32 de brandweer houdt incidenteel oefeningen bij risicovolle bedrijven of instellingen. Er wordt advies gegeven 
voor het opstellen van ontruimingsplannen en organiseren van BHV oefeningen.  

B en O  Doorlopend Doorlopend   
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 Uitwerkingsschema geselecteerde maatregelen Wie 2012 2013 Financiën  Voortgang 

33 gemeente houdt toezicht en handhaaft in samenwerking met de brandweer G en B Doorlopend Doorlopend   

34 voorkomen brandgevaar door buitenopslag O en B Doorlopend Doorlopend   

35 aanleveren van incidentengegevens B Q1,Q2,Q3,Q4 Q1,2,Q3,Q4   

 Algemeen      

36 Bedrijvenvereniging gaat in samenspraak met Gemeente onderzoeken  de mogelijkheden tot uitvoering van 
parkmanagement . 

O i.s.m G. Q2,Q3    

37 Door de bedrijvenvereniging  is er een toezichthouder (oud-ondernemer)  aangewezen welke toezicht zal 
houden op het gebied van algemene veiligheid op het bedrijventerrein . 

O Doorlopend Doorlopend   

G= gemeente, P=politie, B=brandweer, O= Bedrijvenvereniging W=Werkgroep, R=Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing,  

 

De echte finetuning zit in het laten zien hoe het proces feitelijk verloopt. In de matrix is aangegeven welke partner wat doet en in welke periode. 
Dat is het grove raamwerk. Het is dus zinvol om meer detaillering in te bouwen. Schematisch laten zien hoe het proces verloopt, welke concrete 
stappen er gezet moeten worden en door wie. Dit kan natuurlijk niet in de bovenstaande matrix worden gedaan, en ook niet alle maatregelen 
hebben zo’n zware aanpak nodig. Maatregelen die zich daartoe lenen, dienen via onderstaand schema, al of niet aangepast en toegespitst op 
de betreffende maatregel, te worden uitgewerkt. De projectleider dient hierop toe te zien.   
Als voorbeeld is in onderstaand schema een uitwerking gegeven voor de maatregel:  
“16: Minimaal uitvoeren 1 dag/avondschouw (per jaar) voor het terrein”. 
 

� Vaststellen van een concrete datum voor het schouwen van de terreinen; 
� Zie voor periodes en partners bovenstaande matrix; 
� In samenspraak met de partners opstellen van een schouwlijst; 
� Schouwen en bespreken van de bevindingen; 
� Verwerken van de resultaten in een verslag; 
� Verslag communiceren naar partners en vragen om een reactie; 
� Reacties verzamelen, verwerken en bespreken; 
� Beleid formuleren en indien nodig / mogelijk / haalbaar actie ondernemen; 
� Acties evalueren en resultaten communiceren.  
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5. borging, communicatie en evaluatie 
 
Het KVO-b is een proces dat door de partners is aangegaan voor een onbepaalde tijd. Een proces dient te worden geborgd om de continuïteit 
te garanderen. Een proces is een dynamische activiteit waarvan het resultaat wordt bepaald door een juiste interne en externe communicatie. 
Regelmatige evaluatie van het proces is een voorwaarde om de effectiviteit van de genomen besluiten en maatregelen te meten.  
 
 Borging, Communicatie en Evaluatie Wie Planning 

38 � In het eerstvolgende overleg bespreken beeldkwaliteitsplan, incidentencijfers, en het  
         opzetten van een communicatieplan.  

Werkgroep 1
e
 overleg 2012 

39 � de eigen achterban wordt frequent ingelicht over de te nemen/genomen maatregelen 
� de voorzitter voert in overleg met de werkgroep de externe communicatie 
� partijen overleggen met een vaste agenda en aan de hand van het plan van aanpak vier 

maal per jaar 
� het KVO-b en de resultaten worden een vast agendapunt van de vergaderingen van de 

ondernemersvereniging.  
� relevante informatie wordt aangeleverd ten behoeve van elkaars websites/andere media 
� Iedere partij zorgt er te allen tijde voor dat zij vertegenwoordigd is in het KVO 

samenwerkingsverband. 
� klachten over samenwerking en of uitvoering worden gemeld bij de projectleider  
� voor elke klacht wordt gezocht naar een oplossing 
� partijen worden geïnformeerd over klacht en oplossing 
� Partners communiceren frequent naar eigen achterban 

Partners 
voorzitter 
partners 
Bedrijvenvereniging 
partners 
partners 
voorzitter 
partners 
 
voorzitter 
partners 

tot sept 2013 
tot sept 2013 
tot sept 2013 
tot sept 2013 
tot sept 2013 
tot sept 2013 
tot sept 2013 
tot sept 2013 
 
tot sept 2013 

40 � analyse van incidentencijfers 
� raadplegen van deskundigen 
� schouwen van het terrein 
� resultaten worden vastgelegd in de maatregelenmatrix. eventueel vindt bijstelling plaats. 
� jaarlijks vindt binnen de werkgroep KVO-b verslaglegging plaats onder de rubriek KVO 

maatregelen matrix 
� interne communicatie via diverse media 
� externe communicatie 
� Voorzitter  legt 1 jaar na het behalen van de hercertificering contact met MKB Nederland 
� tenminste drie maanden voor hercertificering wordt een veiligheidsanalyse uitgevoerd en 

vastgelegd in een evaluatieverslag. de analyse van 2011 is het referentie-kader 
� naar de certificerende instantie en MKB Nederland wordt een aanvrage tot 

hercertificering / begeleiding toegezonden Tussenbalans opmaken op basis van tevoren 
afgesproken toetsingscriteria. Bijstelling vindt plaats op basis van de evaluatie 
resultaten. Resultaten en bijstelling communiceren.  

Partners 
partners 
partners 
partners 
KVO-b werkgroep 
KVO-b werkgroep 
voorzitter 
voorzitter 
KVO-b werkgroep 
 
voorzitter 

tot sept 2013 
tot sept 2013 
tot sept 2013 
tot sept 2013 
nader te bepalen 
na elk overleg 
nader te bepalen 
okt  2012 
april 2013 
 
begin 2013 

41 4 maanden voor hercertificering gaat men tot 3 meting over.  voorzitter april  2013 
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6.  Structuur samenwerkingsverband 
 
Het project wordt uitgevoerd door de Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen “De Hemrik”  
en bestaat uit de volgende organisaties:  
 
Organisatie Functies 
Gemeente Voorzitter / Secretaris / Regierolhouder 
Politie Deelnemer  
Brandweer Deelnemer 
Bedrijvenvereniging De Hemrik Deelnemer 
Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Deelnemer 
 
Elke partij legt verantwoording af aan zijn eigen organisatie. Elke partij neemt zijn eigen 
verantwoordelijkheid bij het uitvoeren van de maatregelen. Bij personeelsmutatie wordt door 
het betreffende lid van de Werkgroep een vervanger aangesteld. Het vertrekkende lid van de 
Werkgroep zorgt voor de nodige kennisoverdracht.  

 

7. Evaluatiemomenten  
 
Vier 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. Bespreken voortgang “plan van aanpak” 
4. Inventariseren nieuwe maatregelen 
5. Nieuwsbrief naar ondernemers 
6. Wat verder ter tafel komt 
7. Rondvraag 
8. Sluiting 

 
De vergaderdata voor 2011 en 2012 worden na de audit van KIWA in de daaropvolgende 
vergadering van de werkgroep vastgelegd.  Aanvang van de vergadering is ….. uur. De 
locatie is bij ………………., Leeuwarden.  
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8. bijlagen 
 

Bijlage 1 
Karakteristiek van de bedrijventerreinen 

Bedrijventerrein De Hemrik 

Het bedrijventerrein De Hemrik ligt aan de oostkant van de stad Leeuwarden, en is over de 
weg en via water te bereiken. Het terrein behoort tot de grotere bedrijventerreinen van Noord 
Nederland met ca. 250 bedrijfsvestigingen. De Hemrik is ongeveer 230 hectare groot. 

De Hemrik omvat de volgende straten:  
Neptunusweg   Adonisweg   Apolloweg 
Plutoweg   Jupiterweg    Castorweg 
Hidalgoweg   Aldebaranweg   Polluxweg 
Siriusweg   Uranusweg    Avondsterweg 
Planetenlaan   Poolsterweg   Zuiderkruisweg    
Pallasweg   Icarusweg   Venusweg 
Ceresweg   Orionweg   Marsweg    
Mercuriusweg   Saturnusweg   Vestaweg 

 
 
Plattegrond 1: Overzicht bedrijventerrein De 
Hemrik 

 
 
 
 
 
   
 

 
 

 
 
 
     
 
 
 

Plattegrond 2: overzicht ligging De Hemrik 

 
     
 
 
 
Soorten bedrijvigheid 
2009 
Bedrijventerrein De Hemrik is een gemengd terrein waar diverse vormen van bedrijvigheid 
plaatsvinden. Er is plaats voor moderne productiebedrijven, bouw- en groothandelsbedrijven, 
automobielbedrijven en bedrijven in de dienstverlenende sector. Ook is er op De Hemrik 
sprake van veel kleinschalige bedrijvigheid en garageverhuur.  
 
2011  
Geen wijzigingen  
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Bijlage 2 
Samenstelling werkgroep KVO B De Hemrik 

 
Esther Holman  beleidsmedewerker     Gemeente Leeuwarden 
   Gemeente Leeuwarden/   Postbus 21000 
   Secretaris/deelnemer   8900 JA Leeuwarden 
        Tel.nr. 058-2338650 
        eholman@leeuwarden.nl 
 
Astrid Wassenaar  politie team Leeuwarden/   Politie Fryslan 
   deelnemer    Holstmeerweg 3 
        8936 AS Leeuwarden 
        06-54351231 
        astrid.wassenaar@friesland.politie.nl 
 
Cor Bruinsma  Buurtagent Cammingha-   Politie Fryslan 
   Buren, bedrijventerrein   Holstmeerweg 3, 
    De Hemrik, de Groene   8936 AS Leeuwarden 
   Ster en Kleine Wielen   cor.bruinsma@friesland.politie.nl 
 
Harm Bouma  projectsecretaris RPC   RPC Fryslan 
   Fryslan/deelnemer    Heliconweg 62 
        8914 AT Leeuwarden 
        harm.bouma@kvk.nl 
 
Herman Kiestra  ondernemer/deelnemer   Edelweiss BV Schoonmaak 
        Ceresweg 28 
        8938 BG Leeuwarden 
        Tel.nr. 058-2801555 
        06-53160805 
        herman@edelweiss.nl 
 
Rob de Klerk  ondernemer/deelnemer   Compact Verzuim BV 
        Directeur&Gecertificeerd   
        Registerarbeidsdeskundig 
        Castorweg 19 
        8938 BE Leeuwarden 
        Tel.nr. 058-2801970 
        Faxnr. 058-2884411 
        www.compact-reintegratie.nl 
 
Sjoerd Wendelaar Bonga ondernemer, preventie-   Sjoerd E. Wendelaar Bonga 
   adviseur, beveiligings-   Sleutelbloem 52 
   technicus     8935 RR Leeuwarden 
        Tel.nr. 058-2880707 
        06-53245055 
        sjoerdewb@hotmail.com 
        namens Ewald BV 
        Jupiterweg 28 
        8938 AE Leeuwarden 
 
Siebolt Lettinga  ondernemer/deelnemer   Syntraks/media 
        S.E. Lettinga 
        Zuiderkruisweg 2 
        8938 AP Leeuwarden 
        Tel.nr. 058-2889076 
        Faxnr. 058-2889075 
        06-50698695 
        s.e.lettinga@syntraks.nl 
 
Roelof Steringa  ondernemer/deelnemer   Steringa Financiele Planning 
        Apolloweg 5-f 
        8938 AT Leeuwarden 
        Tel.nr. 058-2881100 
        Fax.nr. 058-2800646 
        06-28247073 
        info@steringa.nl 
 
Onno Keuker  projectleider KVO-B / Agendalid  MKB Nederland 
        Bezuidenhoutseweg 12 
        2594 AV Den Haag 
        Tel.nr. 06-2951239   
        o.keuker@mkb.nl 
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Bijlage 3 
Taken en bevoegdheden Werkgroep KVO- B De Hemrik  

Algemeen: 

• het deelnemen aan de werkgroep vergaderingen; 

• het aanspreekpunt voor KVO binnen de eigen organisatie/achterban 

• het uitdragen van een positief beeld over het Keurmerk Veilig Ondernemen teneinde het 
draagvlak bij ondernemers en andere partijen te vergroten; 

• zich inspannen om de maatregelen tot uitvoering te (laten) brengen; 

• het communiceren van de resultaten naar de eigen organisatie/achterban; 

• het signaleren van knelpunten; 

• het initiëren van voorstellen van maatregelen; 

• het aandragen van mogelijk toepasbare financieringsmogelijkheden/subsidies; 

• voorbereiding van besluitvorming over maatregelen (via eigen organisatie/achterban); 
 
Specifiek: Voorzitter  

• Zit de werkgroep voor; 

• Plant en organiseert de vergaderingen minimaal 4 keer per jaar; 

• Bewaakt de actielijst en uitvoeringstermijn voor de maatregelen; 

• Vertegenwoordigt de Gemeente in de werkgroep; 

• Levert expertise op het gebied van beleid en economische zaken; 

• Coördineert de communicatie in dit verband over relevant gemeentelijk beleid voor de 
werkgroep op ondernemersbijeenkomsten/nieuwsbrieven/website; 

• Draagt intern bij de gemeente zorg, voor de uitvoering van de maatregelen zoals in het 
convenant bedoelt.  

• Verzamelt en levert cijfers inzake meldingen ten behoeve van de werkgroep; 

• Draagt zorg voor de communicatie naar achterban via nieuwsbrieven etc.;  
 
Adviseur Politie 

• Schrijft en levert artikelen/cijfers op het gebied van veiligheid en criminaliteit; 

• Levert expertise op het beleidsveld en deskundigheid van politie en veiligheid;  

• Vertegenwoordigt de Politie in de werkgroep; 

• Draagt intern bij de politie zorg, voor de uitvoering van de maatregelen zoals in het convenant 
bedoelt.  

 
Adviseur Brandweer 

• Schrijft en levert artikelen/cijfers op het gebied van brandveiligheid; 

• Levert expertise op het beleidsveld en deskundigheid brandveiligheid; 

• Vertegenwoordigt de Brandweer in de werkgroep; 

• Draagt intern bij de brandweer zorg, voor de uitvoering van de maatregelen zoals in het 
convenant bedoelt.  

 
Adviseur Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing 

• Levert expertise op het beleidsveld en deskundigheid inzake de Regionale Toezicht  
Ruimte (RTR);  

• Draagt intern bij het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing zorg, voor de  
communicatie op www.criminee.nl; 

• Communiceert direct met het bestuur van het Regionaal Platform.  
  
Ondernemers / Secretariaat 

• Notuleert overleg en afsprakenlijst en verspreidt dit onder de werkgroepleden; 

• Lid namens Bedrijvenvereniging De Hemrik 

• Vertegenwoordigd de bedrijvenvereniging in de werkgroep 

• Draagt zorg voor de uitvoering van de maatregelen zoals in het convenant bedoeld.  

• Communiceert direct en indirect met de bedrijvenvereniging en de ondernemers op de 
Hemrik;  

• Draagt zorg voor de uitvoering van de maatregelen zoals in het convenant bedoeld.  

• Communiceert direct en indirect met de ondernemers op het bedrijventerrein; 
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Bijlage 4 
 

Financiën KVO bedrijventerrein De Hemrik 
 

Werkgroep KVO 
 
De werkgroep KVO van het bedrijventerrein De Hemrik in de gemeente Leeuwarden draagt 
zorg voor de uitvoering van de maatregelen in het beschreven plan van aanpak zoals in het 
convenant bedoeld. 
In het huidige plan van aanpak kunnen maatregelen uitgevoerd worden conform de huidige 
begrotingen van overheidsinstanties uit de werkgroep.  
 
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 bijdragen ondernemers eventueel via Bedrijven Investeringszone; 

• Subsidieregelingen van het Rijk, de Provincie etc. 
 
Inzet van uren van de werkgroepleden vindt plaats voor rekening van de eigen 
persoon/organisatie. 
 

 

Bijlage 5 
 

 Beleidsplan Veiligheid 
gemeente Leeuwarden 

2010 t/m 2014 
 

 
 


