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INTENTIEVERKLARING

Samenwerking Beveiliging Keurmerk Veilig Ondernemen
BEDRIJVENTERREINEN BIJSTERHUIZEN, NIJMEGEN-ZUID,

DE WINKELSTEEG, TRADEPORT NIJMEGEN-WEST
EN WIJCHEN OOST

Ondergetekende partijen:

1. vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Bedrijvenvereniging Bijsterhuizen te
Nijmegen, gevestigd aan Bijsterhuizen 4015 te 6604 LW Wijchen (postbus 7018 te
6503 GM Nijmegen), KvK-nummer 40146987, te dezen vertegenwoordigd door haar
voorzitter Jan Willem de Rover;

2. vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Bedrijvenvereniging Nijmegen-Zuid te
Nijmegen, gevestigd aan Kerkenbos 1077A te 6546 BB Nijmegen (postbus 7018 te
6503 GM Nijmegen), KvK-nummer 9111397, te dezen vertegenwoordigd door haar
voorzitter Henricus Antonius Albertus van Gaalen;

3. vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Ondernemersvereniging De Winkelsteeg
te Nijmegen, gevestigd aan de Roggeweg 11 te 6534 AH Nijmegen (postbus 6806,
6503 GH Nijmegen), KvK-nummer  9145992, te dezen vertegenwoordigd door haar
voorzitter Petrus Hendrikus Maria Scholten;

4. vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Bedrijvenvereniging Trade Port
Nijmegen-West te Nijmegen, gevestigd aan de Microweg 21 te 6545 CLIËNT Nijmegen
(postbus 1462, 6501 BL Nijmegen), KvK-nummer 40146460, te dezen vertegenwoordigd
door haar voorzitter Willem van den Heuvel;

5. Coöperatie Bedrijvenvereniging Wijchen Oost U.A. te Wijchen, gevestigd aan de
Kasteellaan 26P te 6602 DE Wijchen (postbus 4, 6600 AA Wijchen), KvK-nummer
9156982, te dezen vertegenwoordigd door haar voorzitter Simon Christiaan Maria de Luij;

in aanmerking nemende:

A. dat er een Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) bestaat, dat er in het kader van dit
KVO een handboek is ontwikkeld, waarin prestatie-eisen voor bedrijventerreinen zijn
geformuleerd;

B. dat het KVO een middel is waarmee een veilige omgeving voor ondernemers en bewoners
in Nederland bevorderd wordt en dat door het ontwikkelen van een instrument (het Keur-
merk) de kwaliteit van die veiligheid herkenbaar en gewaarborgd wordt en de continuïteit
gegarandeerd is;
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C. dat partijen de belangen behartigen van de ondernemers en de eigenaren van bedrijfs-
gebouwen en –terreinen op de Nijmeegse bedrijventerreinen Bijsterhuizen, Kerkenbos,
De Winkelsteeg, Noord Kanaalhaven en Oost Kanaalhaven, respectievelijk Wijchen Oost,
hierna kortweg “de bedrijventerreinen” te noemen;

D. dat partijen onderkennen dat veilige bedrijventerreinen van groot belang zijn voor de aldaar
gevestigde ondernemers;

E. dat onderzoek naar het vergroten van de veiligheid door een gezamenlijke aanpak heeft
plaatsgevonden, hetgeen heeft geresulteerd in het rapport “ECN SAMENWERKING
VEILIGHEID BEDRIJVENTERREINEN NIJMEGEN 2011 TASKFORCE
ONDERNEMERSFONDS ANALYSE RAPPORT”;

F. dat geconstateerd is dat onderling grote verschillen bestaan in de getroffen beveiligings-
maatregelen op de bedrijventerreinen en dat de beveiliging aan verschillende beveiligings-
bedrijven is toevertrouwd;

G. dat in de afgelopen jaren op enkele van de bedrijventerreinen met succes een beveiligings-
concept met (kenteken)camera’s in combinatie met collectieve beveiliging en alarmopvol-
ging is ingezet;

H. dat bedrijventerrein Wijchen Oost weliswaar niet in voornoemd onderzoek betrokken was,
maar partijen verwachten dat door vergroting van het samenwerkingsverband de voordelen
van samenwerking groter worden;

I. dat partijen vanwege het eind 2012 (Noord en Oost Kanaalhaven) respectievelijk mei 2013
(Bijsterhuizen) en eind 2013 (Nijmegen-Zuid) aflopen van de bestaande beveiligings-
contracten voordien tot een nieuwe gezamenlijke aanpak willen komen;

stellen het volgende vast:

partijen verwachten dat samenwerking op het gebied van collectieve gebiedsbeveiliging zal
leiden tot een grotere mate van veiligheid door een kwalitatief betere preventieve aanpak van
criminaliteit op de bedrijventerreinen, alsmede door de schaalvergroting tot kostenbesparing;

partijen hebben het voornemen de beveiliging van de bedrijventerreinen daarom collectief en
uniform te regelen;
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en zijn het volgende overeengekomen:

1. Het is wenselijk om in aanmerking te komen voor het KVO. De intentie van partijen is dan
ook om de bedrijventerreinen te ontwikkelen en in te richten conform de prestatie-eisen van
het handboek KVO. De inhoud van het KVO is een hulpmiddel om het door partijen gestelde
doel te bereiken.

2.      Partijen richten een projectgroep op waarin zij onder verantwoordelijkheid van hun
besturen participeren. Elk bestuur levert één deelnemer aan de projectgroep.
Partijen zullen samenwerken om de veiligheid van personen en een ongestoord en
rechtmatig gebruik van goederen en zaken op de bedrijventerreinen te bevorderen. Zij
zijn in staat en bereid om daarvoor wederzijdse inspanningsverplichtingen aan te gaan.

3.     De projectgroep krijgt de navolgende opdracht:

- ga na welke mogelijkheden er voor participanten zijn om de collectieve
preventieve surveillance op de betreffende bedrijventerreinen te organiseren

- breng de mogelijkheden in kaart en adviseer de besturen beargumenteerd over de
mogelijkheid die de voorkeur verdient

- maak duidelijk en verzeker u ervan, dat er afstemming is te bereiken tussen het
door u voorgestane beleid, resp. de door u gemaakte keuze en het beleid van de
gemeente Nijmegen alsook de gemeente Wijchen inzake veiligheid en
leefbaarheid.

- maak naar eigen inzicht gebruik van de reeds aanwezige expertise bij de
deelnemende besturen, het parkmanagement en externe adviseurs

- breng zo nauwkeurig mogelijk de materiële gevolgen in beeld van de keuze die
uw voorkeur heeft. Doe dat met name ten aanzien van de reeds aanwezige
infrastructuren bij verenigingen die al over een vorm van collectieve beveiliging
beschikken

- doe een suggestie omtrent de te kiezen organisatievorm die het best past bij de
door u voorgestelde keuze

- rapporteer uw bevindingen uiterlijk 15 oktober 2012 aan de ondertekenende
besturen.

-3-



Economisch Collectief Nijmegen (ECN)

Secretariaat:
Stekkenberg 73
6561 XG  Groesbeek

M 06-5083 4423

Economisch Collectief Nijmegen (ECN)
Bankrekeningnummer: 65.27.35.908 ING Bank | KvK- registratienummer: 51341441

-4-


