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VOORWOORD
Voor u ligt de veiligheidsanalyse van de bedrijventerreinen in de gemeente Laarbeek. Deze
analyse is in opdracht van de gemeente Laarbeek door ons opgesteld. Twee jaar geleden heeft de
gemeente Laarbeek voor al haar bedrijventerreinen het KVO‐B certificaat weten te bemachtigen.
Nu, twee jaar later, loopt dit certificaat af en dient er hergecertificeerd te worden. Om deze
hercertificering te behalen dient er een en ander te gebeuren.
Bij het behalen van het eerste certificaat is er een veiligheidsanalyse opgesteld die te vergelijken
is met deze analyse. We hebben de opzet van de analyse zoveel mogelijk hetzelfde gelaten, zodat
het gemakkelijker is om de resultaten te vergelijken. Uiteindelijk zou het mooi zijn een trend te
constateren, waarin de incidenten afnemen en de veiligheid verbeterd.
Het schrijven van deze veiligheidsanalyse is een onderdeel in het proces van ons
afstudeertraject. Onze opdracht is het opstellen van een adviesrapportage voor de gemeente
Laarbeek, waarin we zullen adviseren over hoe de veiligheidssituatie op de bedrijventerreinen
verbeterd kan worden. Met het schrijven van deze analyse kunnen we ons meer verdiepen in de
huidige methoden van de gemeente om de veiligheid op bedrijventerreinen te verbeteren.
Hierbij kunnen we informatie winnen, dat ons kan helpen met het opstellen van ons
uiteindelijke advies.
Deze veiligheidsanalyse bestaat uit drie onderdelen, namelijk de analyse van politiecijfers,
resultaten van de enquête en het observatieverslag van de schouw. Voor het verkrijgen van deze
informatie hebben we medewerking verkregen van verschillende betrokken belanghebbers. Ten
eerste heeft Louis Doomernik zich ingespannen voor het verzamelen van de politiecijfers. Dit
proces is niet altijd even gemakkelijk verlopen, aangezien de huidige technologie een tijdje niet
mee wilde werken. We bedanken Louis voor de tijd en moeite, die hij hierin heeft gestoken.
Ten tweede willen we alle ondernemers van de gemeente Laarbeek bedanken voor het invullen
van de enquête. Het was voor ons een langdurig karwei, aangezien we persoonlijk langs zo veel
mogelijk ondernemers zijn gegaan om de enquête te overhandigen. We hoopten hierdoor op een
hoge respons, maar dit viel helaas tegen. Uiteindelijk hebben we voor het onderzoek 96 van de
255 enquêtes teruggestuurd gekregen. Voor dergelijke onderzoeken is het belangrijk dat je
voldoende respons krijgt om het onderzoek representatief te maken. De respons die we hebben
ontvangen is wel voldoende om conclusies te trekken over de veiligheidssituaties op de
bedrijventerreinen.
Als laatste willen we ook de werkgroepsleden bedanken, die tijd hebben vrij gemaakt om de
fysieke schouw te houden. De schouw viel buiten werktijd, maar uiteindelijk waren we toch met
negen man sterk. Ook dit is een belangrijk onderdeel om de veiligheidssituatie op de
bedrijventerreinen te meten.
Deze analyse kan door de werkgroep KVO‐B gebruikt worden om de hercertificering te behalen.
Wij hopen erop dat dit gaat lukken en door een goede onderlinge samenwerking van de
betrokkenen de veiligheid op de bedrijventerreinen behouden dan wel verbeterd wordt.
Ignace van Boekhout
Rob van Dijk
Stagiaires Integrale veiligheid
Gemeente Laarbeek
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SAMENVATTING
De gemeente Laarbeek heeft medio 2007 besloten het traject Keurmerk Veilig Ondernemen voor
bedrijventerreinen (KVO‐B) op te starten voor al haar bedrijventerreinen. Het KVO‐B is een
samenwerkingsverband om de veiligheid op bedrijventerreinen structureel te verhogen.
Destijds was in het kader van het traject van belang, dat er een veiligheidsanalyse werd
opgesteld. Nu twee jaar later verloopt het certificaat en dient er hergecertificeerd te worden. Bij
deze hercertificering hoort ook een vernieuwde veiligheidsanalyse.
De doelstelling van deze veiligheidsanalyse luidt als volgt:
Het vaststellen van de mate van objectieve, subjectieve, fysieke en sociale veiligheid op alle
bedrijventerreinen in de gemeente Laarbeek.
Bij deze doelstelling hoort ook een probleemstelling oftewel de hoofdvraag:
Wat is de mate van objectieve, subjectieve, fysieke en sociale veiligheid op de bedrijventerreinen
van de gemeente Laarbeek?
De veiligheidsanalyse bestaat uit drie onderdelen, te weten: analyse van politiecijfers, het
houden van een enquête en het uitvoeren van een fysieke schouw met de projectgroep. Deze
projectgroep bestaat uit de volgende partners: gemeente, politie, brandweer, MKB‐Nederland,
Stichting Bedrijven Belangen (SBB(L)), Stichting Collectieve Beveiliging Laarbeek (SCBL) en een
paar ondernemers.
Er zijn enkele aandachtspunten die veel terugkomen in het onderzoek. De volgende conclusies
hebben betrekking op alle bedrijventerreinen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat de gemeente Laarbeek ‘veilige’
bedrijventerreinen huisvest.
De meest voorkomende vorm van overlast is parkeeroverlast, zo blijkt uit de
veiligheidsanalyse.
De aangiftebereidheid van de ondernemers verschilt per incident.
Er kan geconcludeerd worden dan ondernemers aangifte doen van “grote” incidenten,
“kleine” incidenten worden over het algemeen niet gemeld.
Het dient aanbevolen te worden de ondernemers bewust te maken van het risico dat ze
nemen met het niet afsluiten van volle containers.
Dit geldt ook voor het plaatsen van afval, met name karton en pallets, tegen het
bedrijfspand aan.
In geval van nood dient de brandweer snel het terrein te kunnen betreden, daarom is het
voor veel ondernemers aan te bevelen een sleutelkluis aan het hek te bevestigen.
Een deel van de ondernemers woont bij het bedrijf op het terrein, hetgeen wat de sociale
controle vergroot en wellicht het terrein minder aantrekkelijk maakt voor
kwaadwillende

Het ledenaantal van het SCBL is nog steeds laag en ook de rol van deze partij is voor veel
ondernemers niet duidelijk en zien het nut van collectieve beveiliging niet in.
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Het veiligheidsniveau op de bedrijventerreinen in Laarbeek is relatief hoog. Er komen relatief
weinig incidenten voor en hetgeen dat voorkomt, zijn over het algemeen kleine vergrijpen. Er
komt een enkel geweldsincident voor, dit is echter niet systematisch of terug te brengen naar
een specifiek bedrijventerrein.
Uit de cijfers van de politie blijkt dat er nog steeds veel parkeeroverlast voor komt en het blijkt
dat er zo nu en dan ongelukken plaatsvinden op verschillende locaties.
Met het veiligheidsgevoel van de ondernemers, zowel op het eigen terrein als in de omgeving, zit
het goed. De ondernemers voelen zich niet onveilig en komen zelf nauwelijks met punten voor
verbetering. Specifieke plekken waar het eventueel onveilig is, worden niet aangewezen.
Om een hogere participatiegraad te realiseren is het noodzakelijk op een andere manier met de
ondernemers te communiceren. Tijdens het verstrekken van de enquête kwam naar voren dat
een groot deel van de ondernemers geen kennis hadden van de KVO certificering van hun
bedrijventerrein.
Zodoende is het aan te bevelen om vanuit de projectgroep op een ander niveau te communiceren
met de ondernemers. Dit kan op verschillende manieren, zoals via internet, de (geschreven)
pers, voorlichting of via de ondernemersverenigingen.
Hier volgen de conclusies per bedrijventerrein. De zojuist beschreven algemene conclusies
worden hierbij niet nogmaals genoemd, omdat deze voor bijna alle bedrijventerreinen van
toepassing zijn.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bemmer: er is voornamelijk last van verkeer‐ en parkeerproblematiek.
Beekerheide: ook hier voornamelijk last van verkeer‐ en parkeerproblematiek.
Duivenakker: op enkele gevallen van vernieling en beschadiging na, zijn er geen
incidenten te melden.
Torenakkers: er speelt zich hier meer af dan dat bij de politie wordt gemeld. Het gaat
voornamelijk om vernieling/zaakbeschadiging, parkeeroverlast en vervuiling.
Helmondseweg‐Kanaaldijk: op dit bedrijventerrein doen zich weinig incidenten voor. Het
gaat ook hier voornamelijk om verkeersproblemen.
Beekseweg Zuid/de Stater: voornamelijk last van fietsendiefstal en
verkeersproblematiek.
Papenhoef: de meest voorkomende incidenten hebben te maken met inbraak.
Deense Hoek: erg weinig incidenten en lage cijfers, maar verkeersproblematiek scoort
ook hier het hoogst.
Bedrijventerrein Mariahout: weinig incidenten, maar afgelopen jaar wel twee keer
ingebroken.
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1. INLEIDING
In de huidige samenleving is veiligheid een ‘hot issue’. De vraag naar een veilige samenleving
stijgt. Dezelfde trend is waar te nemen in het bedrijfsleven. Elk jaar lijdt het bedrijfsleven in
Nederland veel schade door criminaliteit en overlast. Dit gaat gepaard met onveiligheid,
objectief maar ook subjectief.
Om de onveiligheid op bedrijventerreinen terug te dringen heeft het Nationaal Platform
Criminaliteitsbeheersing, in opdracht van het ministerie van Justitie, het Keurmerk Veilig
Ondernemen voor bedrijventerreinen (KVO‐B) in het leven geroepen. Samenwerking staat bij
het traject om het KVO‐B te halen centraal. Veel voorkomende partners bij het tot stand komen
van het KVO‐B zijn gemeente, politie, brandweer, MKB‐Nederland en de ondernemers die zich
bevinden op de bedrijventerreinen. Deze partijen nemen zitting in een projectgroep en komen
door middel van een stappenplan tot maatregelen die de veiligheid op de bedrijventerreinen
structureel kunnen verhogen.
Het MKB‐Nederland biedt een handboek aan om een bedrijventerrein te certificeren voor het
KVO‐B. Dit handboek schrijft voor dat, nadat samenwerking tussen de verschillende partijen op
gang is gekomen, de veiligheidssituatie in kaart dient te worden gebracht door middel van een
veiligheidsanalyse, ook wel 0‐meting genoemd. Deze veiligheidsanalyse bestaat uit drie stappen.
Het analyseren van de politiecijfers is de eerste stap. Daarnaast wordt er een schriftelijke
enquête onder alle ondernemers, die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen, gehouden.
Vervolgens gaat de projectgroep, die vanuit het samenwerkingsverband in het leven is geroepen,
tijdens een schouw zelf de bedrijventerreinen op om de onderzoeksresultaten te controleren en
de gevoelsmatige veiligheid te peilen.
Nadat de veiligheidssituatie in kaart is gebracht, is het de taak van de projectgroep om in overleg
en op basis van de analyse, in een plan van aanpak, maatregelen te formuleren om de
onveiligheden en andere knelpunten op de bedrijventerreinen aan te pakken. Dit plan van
aanpak vormt ten dele de input voor de KVO‐B certificering. Bij goedkeuring van het plan van
aanpak, wordt het bedrijventerrein gecertificeerd met het Keurmerk Veilig Ondernemen. De
goedkeuring van het plan van aanpak ligt bij de certificeringinstantie KIWA. Alle partijen hebben
na de goedkeuring twee jaar de tijd om de maatregelen die zijn beschreven in het plan van
aanpak uit te voeren. Na deze periode wordt de veiligheidsanalyse opnieuw uitgevoerd, nu als 1‐
meting, om de voortgang te kunnen vaststellen. Als blijkt dat de maatregelen naar behoren zijn
uitgevoerd en het nieuwe plan van aanpak aan de eisen voldoet, wordt het bedrijventerrein
hergecertificeerd. Dit is een doorlopend proces, zoals is afgebeeld in onderstaand figuur.
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De gemeente Laarbeek heeft besloten het traject voor KVO‐B te starten. Voor u ligt de
veiligheidsanalyse van de bedrijventerreinen in de gemeente. Deze is geschreven aan de hand
van de volgende doelstelling:
Het vaststellen van de mate van objectieve, subjectieve, fysieke en sociale veiligheid op alle
bedrijventerreinen in de gemeente Laarbeek.
Dit onderzoeksrapport is bedoeld voor alle partijen vertegenwoordigd in de projectgroep, te
weten gemeente, politie, brandweer, MKB‐Nederland, Stichting Collectieve Beveiliging Laarbeek
(SCBL) en Stichting Bedrijven Belangen (SBB(L)). Ook alle ondernemers die gevestigd zijn op de
bedrijventerreinen maar niet vertegenwoordigd zijn in de projectgroep vallen binnen de
doelgroep van het rapport.
Allereerst zal er een situatiebeschrijving gegeven worden van alle bedrijventerreinen. In de
daarop volgende hoofdstukken zullen vervolgens de analyse van de politiecijfers, de resultaten
van de schriftelijke enquête en een verslag van de uitgevoerde schouw aan bod komen.
In het hoofdstuk daarna worden de resultaten van de verschillende onderdelen van de 1‐meting
met elkaar vergeleken, waarna conclusies getrokken worden met daarbij behorende
aanbevelingen. Tot slot zal een overzicht gegeven worden van de gebruikte literatuur en zijn er
bijlagen toegevoegd waarnaar in het rapport zal worden verwezen.
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1.1 AANLEIDING
Veiligheid staat steeds hoger op de agenda van gemeenten en ondernemers. Een veilig
bedrijventerrein levert voor ondernemers, personeel, eigenaren en overige bewoners, maar ook
voor gemeente, politie en brandweer een win‐win situatie op, zoals een veilige en prettige
werkomgeving. Verder wordt de bedrijfsschade verminderd en het imago van het gebied
verbeterd, waardoor de economische structuur en het vestigingsklimaat verbeterd wordt.
Ondernemers, personeel en bezoekers ervaren een veilig en publieksvriendelijk gebied. Voor de
gemeente zijn er voordelen als het gaat om de kwaliteit van het fysieke beheer van openbare
ruimten alsmede op het gebied van sociaal/economische ontwikkelingen. De aanpak van
criminaliteit en brandveiligheid wordt voor politie en brandweer efficiënter en effectiever.
De gemeente Laarbeek heeft twee jaar geleden, na succesvolle resultaten bij andere gemeenten,
besloten het Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijven (KVO‐B) traject op te starten voor alle
bedrijventerreinen in de gemeente. Het initiatief is genomen door de gemeente Laarbeek in
overeenstemming met de politie. Nu twee jaar later verloopt het certificaat en dient er
hergecertificeerd te worden.
De reden om extra aandacht aan veiligheid op de bedrijventerreinen te besteden was de
toenmalige toename van Oost‐ Europese werknemers door het openstellen van de grenzen.
Laarbeek is een landelijk gebied en heeft daardoor een grote aantrekkingskracht op Oost‐
Europese werknemers. Daarbij ligt Laarbeek vlak bij de Duitse en Belgische grens en ligt het aan
een transportas.
Het Keurmerk levert de ondernemers van Laarbeek niet alleen een vermindering van
bedrijfsschade en een verbetering van het imago op, maar ook korting op hun verzekering. Deze
korting wordt aangeboden door verschillende grote verzekeraars, wanneer de bedrijven aan een
aantal eisen voldoen.
De bedrijventerreinen liggen in vier kernen, te weten Beek en Donk, Aarle‐Rixtel, Lieshout en
Mariahout. De grootste bedrijventerreinen zijn Bemmer en Beekerheide.
Het uiteindelijke doel van de gemeente is om voor alle bedrijventerreinen de hercertificering te
behalen, zodat het imago en veiligheid van bedrijventerreinen behouden dan wel verbeterd kan
worden.
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1.2 DOELSTELLING EN VRAAGSTELLING
Dit onderzoek is gericht op het meten van de veiligheid op de bedrijventerreinen. De doelstelling
die hierbij gehanteerd wordt is de volgende:
Het vaststellen van de mate van objectieve, subjectieve, fysieke en sociale veiligheid op alle
bedrijventerreinen in de gemeente Laarbeek.
Bij deze doelstelling hoort ook een probleemstelling oftewel de hoofdvraag. Bij de hoofdvraag
zijn deelvragen geformuleerd. Deze deelvragen zullen de leidraad zijn voor de opbouw van dit
onderzoekrapport.
Hoofdvraag: Wat is de mate van objectieve, subjectieve, fysieke en sociale veiligheid op de
bedrijventerreinen van de gemeente Laarbeek?
Deze hoofdvraag is te beantwoorden door antwoord te krijgen op de volgende deelvragen:
•
•
•
•
•
•

Hoe ziet de onderzoeksomgeving eruit?
Welk beeld schetsen de politiecijfers met betrekking tot de veiligheid op de
bedrijventerreinen?
Welk beeld schetsen de enquêteresultaten met betrekking tot de veiligheid op de
bedrijventerreinen?
Welk beeld schetsen de uitgevoerde schouw met betrekking tot de veiligheid op de
bedrijventerreinen?
Wat zijn de verschillen en verbanden tussen de genoemde onderzoeksresultaten?
Welke conclusies kunnen hieruit getrokken worden?
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1.3 ONDERZOEKSMETHODEN, VALIDITEIT EN OPERATIONALISATIE
Om een kwalitatief goed onderzoek uit te voeren is het vooraf van groot belang om onderbouwd
kenbaar te maken welke onderzoeksmethoden voor het onderzoek de juiste zijn. Tevens dient
het onderzoek valide te zijn, dat wil zeggen dat je moet meten wat je beoogt te meten. Daarnaast
dienen veel gebruikte begrippen, die in het onderzoeksrapport terugkomen en voor verwarring
kunnen zorgen, te worden geoperationaliseerd ofwel worden omschreven wat ermee bedoeld
wordt in kader van het onderzoek.

1.3.1 ONDERZOEKSMETHODEN
In deze veiligheidsanalyse staat het verzamelen van cijfermatige gegevens centraal en wordt er
door middel van waarneming vastgesteld wat zich in de werkelijkheid afspeelt. Dit wil zeggen
dat deze veiligheidsanalyse getypeerd kan worden als een empirisch kwantitatief onderzoek.
Aangezien het onderzoek onder een grote groep mensen wordt gehouden, is de beste methode
een surveyonderzoek. Surveyonderzoek is een gestructureerde onderzoeksmethode. Dat wil
zeggen, dat de vraagstelling van te voren vaststaat en dat er een klein aantal
antwoordmogelijkheden wordt gegeven waaruit de ondervraagde kan kiezen.
Bij dit onderzoek wordt gebruikt gemaakt van een vragenlijst, ook wel enquête genoemd, die
schriftelijk wordt aangeboden aan de ondernemers die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen
in Laarbeek. Deze enquête is vastgesteld door de politie, justitie en het centrum
criminaliteitspreventie veiligheid (het CCV). De projectgroep heeft de mogelijkheid gehad om de
enquête aan te passen aan hun eigen prioriteiten. Dit is op een aantal punten gebeurd. Zo heeft
de brandweer een aantal vragen toegevoegd aan het onderdeel ‘(Brand)veiligheid en
calamiteiten’ en zijn er vragen toegevoegd aan het onderdeel ‘Kenmerken van de onderneming’.
Aangezien de werkgroep KVO‐B interesse heeft getoond in de mogelijkheden om
parkmanagement in te voeren op de bedrijventerreinen, zijn er omtrent dit onderwerp vragen in
de enquête opgenomen. De uiteindelijke enquête is bijgevoegd in de bijlage.
Er zijn in het onderzoek 255 enquêtes persoonlijk overhandigd aan de ondernemers zelf of
wanneer deze niet aanwezig was aan een werknemer. Door de enquêtes persoonlijk te
overhandigen was de verwachting dat de respons hoger zou liggen dan twee jaar geleden. Toen
zijn de enquêtes per post verstuurd en duurde het erg lang voordat er voldoende enquêtes terug
waren gestuurd.
Naast het surveyonderzoek wordt er een analyse van bestaand materiaal uitgevoerd. Hierbij is
er, net als twee jaar geleden gebruik gemaakt van de politiecijfers. Deze geven een objectief
beeld van de veiligheidssituatie op de bedrijventerreinen.
Naast de hierboven genoemde onderzoeksmethoden maakt ook observatie een deel uit van dit
onderzoek. Door het uitvoeren van een schouw wordt door de projectgroep met eigen ogen
bekeken hoe het is gesteld met de veiligheid op de bedrijventerreinen. De schouw is een middel
om de resultaten van de enquête te onderbouwen, dan wel, nog niet bekende veiligheidssituaties
op te merken.
Door uiteindelijk de resultaten van alle onderzoeksmethoden te vergelijken, kan antwoord
worden gegeven op de hoofdvraag.
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Dit onderzoek is een beschrijvend of descriptief onderzoek. Kenmerkend voor beschrijvend
onderzoek is, dat wordt volstaan met een feitelijke registratie en niet gezocht wordt naar een
verklaring waarom de werkelijkheid zich als zodanig voordoet. Men zou kunnen denken dat het
onderzoek vergelijkend is, omdat verschillende onderzoeksmethoden met elkaar vergeleken
worden, maar dit is echter niet het geval. Het zou een vergelijkend onderzoek zijn als er getracht
zou worden na te gaan in hoeverre twee situaties onder dezelfde omstandigheden gelijk zijn aan
elkaar en dat is in dit onderzoek niet het geval.

1.3.2 VALIDITEIT
Een onderzoek moet valide zijn, oftewel je moet er zeker van zijn dat je meet wat je wilt meten
en dat er geen systematische fouten worden gemaakt.
Om te onderzoeken of het onderzoek valide is, moet er gekeken worden naar de
betrouwbaarheid. In ons onderzoek hebben we de betrouwbaarheid vergroot door verschillende
methoden te gebruiken om gegevens te verzamelen.
We hebben gebruik gemaakt van een enquête, fysieke schouw en politie cijfers. Deze drie
methoden bij elkaar geven een voldoende betrouwbaar beeld over wat zich werkelijk afspeelt op
de bedrijventerreinen.
Op de enquêtes hebben we voldoende respons gehad, zodat we over elk bedrijventerrein
afzonderlijk uitspraken kunnen doen. Daarnaast kunnen we deze uitspraken aanvullen en
onderbouwen met de gegevens die naar voren zijn gekomen uit de politiecijfers en de fysieke
schouw.

1.3.3 OPERATIONALISATIE
In het rapport wordt over verschillende begrippen gesproken. Deze zullen hieronder
omschreven worden:
Objectieve veiligheid:

Een gemeten niveau op een vooraf vastgestelde schaal van
veiligheid. Uitspraken over veiligheid zijn gefundeerd op
feitelijkheden.

Subjectieve veiligheid:

De mate waarin mensen zich veilig voelen. Subjectieve veiligheid
is een persoonlijke zaak.

Sociale veiligheid:

De mate waarin mensen beschermd zijn en zich beschermd voelen
tegen persoonlijk leed door misdrijven, overtredingen en overlast
door anderen.

Fysieke veiligheid:

De mate waarin mensen beschermd zijn en zich beschermd voelen
tegen persoonlijk leed door ongevallen en tegen onheil van niet‐
menselijke oorsprong.

Overlast:

Onder overlast wordt onder andere verstaan: vervelend gedrag,
zoals rondhangen, lawaai veroorzaken en rommel maken.

Graffiti:

Het bekladden of beschrijven van ruiten, muren of andere
oppervlakken.
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Vernieling:

Het opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele
aan een ander toebehoort, vernielen, beschadigen, onbruikbaar
maken of wegmaken.

Inbraak:

Het wederrechtelijk binnendringen van een woning of een
besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik.

Diefstal:

Het wegnemen van enig goed dat geheel of ten dele aan een ander
toebehoort, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te
eigenen.

Beroving/roofoverval:

Het wegnemen van enig goed dat geheel of ten dele aan een ander
toebehoort, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te
eigenen, voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld of
bedreiging met geweld tegen personen.

Bedreiging:

Iets slechts of vervelends in het vooruitzicht stellen.

Intimidatie:

Door bedreiging afschrikken, weerhouden, ontmoedigen.
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2. SITUATIESCHETS BEDRIJVENTERREINEN
Er zijn vijftien bedrijventerreinen in Laarbeek. Deze liggen versnipperd over de vier kernen.
Enkele van deze bedrijventerreinen zijn in het onderzoek geclusterd. Na clustering blijven er
negen terreinen over. In dit hoofdstuk volgt per geclusterd bedrijventerrein een beschrijving. In
alle hoofdstukken wordt dezelfde indeling van bedrijventerreinen gebruikt. Ze worden eerst per
kern en vervolgens naar mate van omvang, te beginnen met de grootste, beschreven. De omvang
wordt uitgedrukt in hectares, zowel de bruto oppervlakte (totale oppervlakte) als de netto
oppervlakte (bruto oppervlakte verminderd met de oppervlakte voor openbare voorzieningen,
zoals wegen, groenstroken, water en dergelijke).1
De bedrijventerreinen in Laarbeek zijn te typeren als gemengde bedrijventerreinen. De
terreinen zijn gericht op alle activiteiten in alle sectoren. Vrijwel ieder bedrijf kan zich op deze
bedrijventerreinen vestigen.2 Een groot aantal van de ondernemers woont bij hun bedrijf.
Op onderstaande satellietfoto is de ligging van de bedrijventerreinen aangegeven. Verderop in
dit hoofdstuk worden al deze bedrijventerreinen apart behandeld. In deze paragrafen worden
specifieke kenmerken van het bedrijventerrein gegeven en er wordt een satellietfoto getoond
daterend uit 2006.3

1
2
3

Verslag bedrijfslocaties Laarbeek. Uitgegeven door de gemeente Laarbeek in 2009.
Bron: Gemeentegids 2008.
Bron: Google maps.
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2.1 BEMMER – BEEK EN DONK
Bedrijventerrein Bemmer, gelegen ten noordoosten van Beek & Donk, is het grootste
bedrijventerrein van Laarbeek. Het is onderverdeeld in Bemmer A/B, C, II en III, maar in dit
onderzoek wordt het als één terrein gezien, omdat het een aaneensluitend gebied betreft, zoals
op de satellietfoto te zien is. De bruto oppervlakte bedraagt 43,8 hectare en de netto oppervlakte
39,7 hectare. Bemmer is in 3 fases gerealiseerd. De eerste fase (A/B) is rond 1992 van start
gegaan en de laatste fase (III) in 2003. Er liggen plannen om Bemmer IV te realiseren. Verwacht
wordt dat er in 2010 wordt begonnen met bouwen.
Tot Bemmer behoren voor dit onderzoek 93 bedrijven gevestigd aan de volgende straten:
Vonderweg, Leekbusweg, Everbest, Haverkamp, Korenmijt, Thibostraat en gedeeltes van de
Monseigneur Verhagenstraat, Brakenstraat, Julianastraat, Trentstraat, Bosscheweg en
Bemmerstraat.
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2.2 BEEKERHEIDE – BEEK EN DONK
Beekerheide ligt ten zuiden van Beek & Donk. Het is het op één na grootste bedrijventerrein van
Laarbeek met een bruto oppervlakte van 17,5 hectare. De netto oppervlakte bedraagt 13,4
hectare.
Het bestemmingsplan Beekerheide is in 1982 vastgesteld.
Beekerheide bestaat uit een eenrichtingsweg met dezelfde naam als die van het
bedrijventerrein. Daarnaast behoren bedrijven gevestigd aan de Prins Hendrikstraat,
Rijakkerweg en een gedeelte van de Oranjelaan ook tot het bedrijventerrein. In totaal behoren,
voor dit onderzoek, 74 bedrijven tot Beekerheide.
Voor dit onderzoek hebben we Willemstraat ondergebracht in bedrijventerrein Beekerheide. De
Willemstraat/Brugstraat bevindt zich ten oosten van Beek & Donk en ten noordoosten van
bedrijventerrein Beekerheide. Er is een waterontsluiting, maar geen laad‐ of loskade. Het
bestemmingsplan Willemstraat/Brugstraat is al zeer oud. Het is in de jaren ’70 ontwikkeld.
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2.3 DUIVENAKKER – AARLE‐RIXTEL
Bedrijventerrein Duivenakker is, met een bruto oppervlakte van 7,75 hectare en een netto
oppervlakte van 6,75 hectare, het grootste bedrijventerrein van Aarle‐Rixtel en ligt in de
zuidoostelijke punt van deze kern. Het bestemmingsplan Duivenakker is vastgesteld in de begin
jaren ’90.
Het bestaat voornamelijk uit de straat met dezelfde naam als het bedrijventerrein. Daarnaast
zijn er enkele bedrijven gevestigd aan gedeeltes van de Bosscheweg en Helmondseweg die
toebehoren tot het bedrijventerrein. Er zijn voor Duivenakker 20 bedrijven aangeschreven in
het onderzoek.
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2.4 TORENAKKERS – AARLE‐RIXTEL
Torenakkers bevindt zich ten westen van Aarle‐Rixtel en heeft een bruto oppervlakte van 6
hectare en een netto oppervlakte van 4 hectare. Torenakkers is gerealiseerd tussen 1970‐1975
en is daarmee het oudste bedrijventerrein van Aarle‐Rixtel.
In het onderzoek zijn 20 bedrijven meegenomen gevestigd aan de Torenakkers. De bedrijven
zijn gevestigd aan de Torenakkerweg, Hagelkruisweg en gedeeltes van de Laarweg en
Molenstraat.
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2.5 HELMONDSEWEG‐KANAALDIJK – AARLE‐RIXTEL
De Helmondseweg‐Kanaaldijk ligt ten oosten van Aarle‐Rixtel en heeft een oppervlakte van 2
hectare, zowel bruto als netto. Helmondseweg‐Kanaaldijk is een gebied dat de laatste jaren is
herontwikkeld. Vroeger was er één groot bedrijf gevestigd. In 2004 was er een
herontwikkelingsplan voor de Helmondseweg/Kanaaldijk. Nu bestaat het uit 13 bedrijven.
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2.6 PAPENHOEF ‐ LIESHOUT
In Lieshout bevinden zich vijf bedrijventerreinen. Voor dit onderzoek zijn deze geclusterd tot
drie. Dit zijn Beekseweg Zuid/Stater, Papenhoef en de Deensehoek. Op de Papenhoef is
gedeeltelijk de grootste ondernemer van de gemeente Laarbeek gevestigd, namelijk Bavaria.
Bavaria is verantwoordelijk voor 10% van de werkgelegenheid in de gemeente.4 Bavaria
vestigde zich in de 18e eeuw al op dezelfde grond als waar nu het gehele complex staat.
Tegenwoordig heeft Bavaria het distributiecentrum gevestigd aan de Stater. In totaal heeft
Bavaria een terrein met een bruto oppervlakte van 52,4 hectare.
Papenhoef is een oud bedrijventerrein, dat stamt uit de jaren ´70‐’75. Het bestaat uit twee delen,
namelijk Papenhoef en Papenhoef/Bavaria. Papenhoef is het kleinste bedrijventerrein van
Lieshout met een oppervlakte van 1,9 hectare, zowel bruto als netto. Papenhoef/Bavaria heeft
een bruto oppervlakte van 6 hectare en een netto oppervlakte van 4 hectare. In totaal zijn er op
de Papenhoef 6 bedrijven gevestigd, die in dit onderzoek worden meegenomen.

4

Bron: Gemeentegids 2008.
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2.7 BEEKSEWEG ZUID/STATER ‐ LIESHOUT
De Stater is het nieuwste bedrijventerrein van de gemeente. De meeste kavels zijn in 2007
uitgegeven.
Het heeft een bruto oppervlakte van 30 hectare en een netto oppervlakte van 22 hectare. Zoals al
eerder gezegd, is een deel van de Stater in handen van Bavaria.
In totaal zijn er 15 bedrijven, die in dit onderzoek zijn meegenomen gevestigd in de Stater.
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2.8 DEENSE HOEK – LIESHOUT
Deense Hoek bevindt zich ten zuidwesten van Lieshout. Het heeft een oppervlakte van 2,9
hectare, zowel bruto als netto. Deense Hoek is in opgericht in 1984.
Tot de Deense hoek behoren 6 bedrijven die gevestigd zijn aan de straat met dezelfde naam als
die van het bedrijventerrein.
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2.9 BEDRIJVENTERREIN MARIAHOUT – MARIAHOUT
Ten oosten van Mariahout ligt bedrijventerrein Mariahout. Het bestaat uit de Wilhelminastraat.
Aan deze straat zijn 8 bedrijven gevestigd. Het heeft een bruto oppervlakte van 2 hectare en een
netto oppervlakte 1,4 hectare. Het bestemmingsplan is vastgesteld in de jaren ’93‐’94.
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3. ANALYSE POLITIECIJFERS
Het eerste onderdeel dat in deze veiligheidsanalyse wordt behandeld is de analyse van de
politiecijfers. Hiermee wordt de objectieve veiligheid op de bedrijventerreinen in Laarbeek in
kaart gebracht, waarbij verschillende veiligheidsthema’s worden behandeld. Deze thema’s
hebben zowel betrekking op de sociale objectieve veiligheid, als op de fysieke objectieve
veiligheid. Er wordt gekeken naar het aantal incidenten dat zich op elk van de thema’s heeft
voorgedaan en de aangiftes die hierbij zijn opgenomen. Deze politiecijfers hebben betrekking op
de periode van 1 januari 2008 tot en met 10 april 2010.
De politiecijfers die in dit verslag worden geanalyseerd hebben betrekking op de negen
bedrijventerreinen in Laarbeek. Dit zijn de terreinen: Wilhelminastraat, Torenakker,
Duivenakker, Helmondseweg‐Kanaaldijk, Beekseweg Zuid, Deensehoek, Papenhoef, Bemmer en
Beekerheide. Op deze terreinen bevinden zich 255 bedrijven, waar uiteindelijk dit onderzoek op
is gericht.
In dit hoofdstuk wordt per bedrijventerrein beschreven hoeveel bedrijven er zijn gevestigd en
wat het percentage hiervan is ten opzichte van alle bedrijven in de gemeente Laarbeek. Hiermee
wordt de grootte van een bedrijventerrein aangekaart. Vervolgens wordt er een korte
toelichting op de politiecijfers gegeven, waarbij de opvallende zaken worden beschreven.
Deze politiecijfers geven een beeld van het aantal incidenten dat zich op een bedrijventerrein
afspeelt. Voor de totstandkoming van deze cijfers is het wel noodzakelijk dat de incidenten
worden gemeld of geconstateerd. Dit gebeurd niet altijd, waardoor niet alle incidenten worden
meegenomen met de politiecijfers. Deze darknumbers zijn moeilijk te achterhalen, maar doordat
de veiligheidsanalyse uit drie onderdelen bestaat is de kans wel groot dat de belangrijkste
incidenten bekend worden bij de belanghebbenden.
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3.1 WILHELMINASTRAAT
Op de bedrijventerrein Wilhelminastraat bevinden zich 8 bedrijven. Dit is 3,1% van de bedrijven
die zijn aangeschreven in dit onderzoek. Volgens de politiecijfers hebben de volgende incidenten
voorgedaan.
Meetwaarden als waarden
1.1.1. Diefstal/inbraak woning
1.3.1. Verkeersongevallen

1.6.2. Overige vermogensdelicten
Wilhelminastraat
2.2.1. Vernieling cq. zaakbeschadiging
2.5.1. Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen
2.6.2. Milieu groen

2008

2009

2010

Aangifte opgenomen

0

0

0

Incidenten

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

Incidenten

0

1

0

Aangifte opgenomen

0

0

0

Incidenten

0

0

0

Aangifte opgenomen

0

2

0

Incidenten

0

2

0

Incidenten

0

0

0

Incidenten
VOR staat
verkeersongeval
Aangifte opgenomen

Uit de tabel is op te maken dat er op de Wilhelminastraat zich erg weinig incidenten voordoen.
Het valt wel op dat er in 2009 incidenten hebben voorgedaan op het gebied van diefstal/inbraak
bedrijven en instellingen terwijl dit in 2008 niet het geval was.
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3.2 TORENAKKER
Op de bedrijventerrein Torenakker bevinden zich 20 bedrijven. Dit is 7,8% van de bedrijven die
zijn aangeschreven in dit onderzoek. Volgens de politiecijfers hebben de volgende incidenten
zich voorgedaan.
Meetwaarden als waarden
1.1.1. Diefstal/inbraak woning
1.2.1. Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
1.2.2. Diefstal van motorvoertuigen
1.2.3. Diefstal van brom-, snor-, fietsen
1.2.5. Diefstal af/uit/van overige voertuigen
1.3.1. Verkeersongevallen

1.4.4. Bedreiging
Torenakker

1.4.5. Mishandeling

2008

2009

2010

Aangifte opgenomen

0

2

1

Incidenten

0

2

1

Aangifte opgenomen

1

1

0

Incidenten

1

1

0

Aangifte opgenomen

0

1

0

Incidenten

0

1

0

Aangifte opgenomen

0

0

0

Incidenten

0

0

0

Aangifte opgenomen

1

1

0

Incidenten

1

1

1

Aangifte opgenomen

0

0

1

Incidenten
VOR staat
verkeersongeval
Aangifte opgenomen

3

3

4

3

1

1

1

0

0

Incidenten

2

0

0

Aangifte opgenomen

1

1

0

Incidenten

1

1

0

1.6.1. Brand/ontploffing

Incidenten

0

2

0

1.6.2. Overige vermogensdelicten

Aangifte opgenomen

1

2

0

Incidenten

2

2

0

2.1.1. Drugs/drankoverlast

Incidenten

2

0

0

2.2.1. Vernieling cq. zaakbeschadiging

Aangifte opgenomen

3

4

0

Incidenten

4

5

0

2.3.1. Verkeersoverlast

Incidenten

4

3

0

2.6.1. Milieu grijs

Incidenten

0

0

0

2.6.2. Milieu groen

Incidenten

2

0

0

2.6.3. Milieu overig

Incidenten

2

3

0

2.7.1. Overlast

Aangifte opgenomen

0

0

0

Incidenten

1

3

0

Aangifte opgenomen

0

0

1

Incidenten

0

2

1

3.1.1. Drugshandel

Uit de tabel kan worden opgemaakt dat op de Torenakker vernieling en verkeersproblematiek
de overhand hebben, maar over het algemeen vallen de hoeveelheid incidenten mee.
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3.3 DUIVENAKKER
Op de bedrijventerrein Duivenakker bevinden zich 20 bedrijven. Dit is 7,8% van de bedrijven die
zijn aangeschreven in dit onderzoek. Volgens de politiecijfers hebben de volgende incidenten
zich voorgedaan.
Meetwaarden
als waarden
1.1.1. Diefstal/inbraak woning
1.2.1. Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
1.2.3. Diefstal van brom-, snor-, fietsen
1.3.1. Verkeersongevallen

1.4.4. Bedreiging
1.4.5. Mishandeling
1.6.1. Brand/ontploffing
Duivenakker
1.6.2. Overige vermogensdelicten

2008

2009

2010

Aangifte opgenomen

4

0

0

Incidenten

4

0

1

Aangifte opgenomen

0

2

0

Incidenten

0

2

0

Aangifte opgenomen

2

0

0

Incidenten

2

0

0

Aangifte opgenomen

0

1

1

Incidenten
VOR staat
verkeersongeval
Aangifte opgenomen

9

4

1

8

3

0

0

2

0

Incidenten

0

2

0

Aangifte opgenomen

1

1

1

Incidenten

1

3

1

Aangifte opgenomen

1

0

0

Incidenten

1

3

0

Aangifte opgenomen

2

7

0

Incidenten

2

8

0

2.1.1. Drugs/drankoverlast

Incidenten

0

2

0

2.2.1. Vernieling cq. zaakbeschadiging

Aangifte opgenomen

4

5

1

Incidenten

6

7

1

2.3.1. Verkeersoverlast

Incidenten

5

5

2

2.5.1. Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen

Aangifte opgenomen

2

1

1

Incidenten

2

1

1

2.6.1. Milieu grijs

Incidenten

2

0

0

2.6.2. Milieu groen

Incidenten

1

0

0

2.6.3. Milieu overig

Incidenten

1

16

2

2.7.1. Overlast

Incidenten

10

11

2

3.1.1. Drugshandel

Incidenten

1

0

1

3.1.4. Fraude

Aangifte opgenomen

1

0

0

Incidenten

1

0

0

Uit de tabel kan worden opgemaakt dat Duivenakker in 2008 kampte met verkeersongevallen en
overlast. De verkeersongevallen zijn in 2009 wel met 55,6% gedaald. Het aantal incidenten op
het gebied van overlast is nagenoeg hetzelfde gebleven. Wat erg opvalt in 2009 is dat er sprake
is van een forse toename van milieudelicten.
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3.4 HELMONDSEWEG‐KANAALDIJK
Op de bedrijventerrein Helmondseweg‐Kanaaldijk bevinden zich 13 bedrijven. Dit is 5,1% van
de bedrijven die zijn aangeschreven in dit onderzoek. Volgens de politiecijfers hebben de
volgende incidenten zich voorgedaan.
Meetwaarden als waarden
1.1.1. Diefstal/inbraak woning
1.2.3. Diefstal van brom-, snor-, fietsen

2009

2010

Aangifte opgenomen

0

0

0

Incidenten

0

0

0

Aangifte opgenomen

0

1

0

Incidenten

1

1

0

1.2.5. Diefstal af/uit/van overige voertuigen

Incidenten

1

0

0

1.3.1. Verkeersongevallen

Aangifte opgenomen

0

1

0

Incidenten
VOR staat
verkeersongeval
Aangifte opgenomen

7

15

2

6

7

0

1.4.4. Bedreiging
1.4.5. Mishandeling

Kanaaldijk

2008

2

0

0

Incidenten

2

0

0

Aangifte opgenomen

1

2

0

Incidenten

1

2

0

1.6.1. Brand/ontploffing

Incidenten

1

2

0

1.6.2. Overige vermogensdelicten

Aangifte opgenomen

2

0

0

Incidenten

2

0

0

Aangifte opgenomen

0

0

0

Incidenten

2

0

0

2.3.1. Verkeersoverlast

Incidenten

1

9

0

2.5.1. Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen

Aangifte opgenomen

1

0

0

Incidenten

1

0

0

2.6.1. Milieu grijs

Incidenten

0

0

0

2.6.2. Milieu groen

Incidenten

2

0

0

2.6.3. Milieu overig

Incidenten

0

3

2

2.7.1. Overlast

Aangifte opgenomen

0

0

0

2.2.1. Vernieling cq. zaakbeschadiging

Incidenten

2

0

1

3.1.1. Drugshandel

Incidenten

0

1

0

3.1.4. Fraude

Incidenten

1

0

0

Uit de tabel kan worden opgemaakt dat Kanaaldijk in 2008 voornamelijk te maken had met
verkeersongevallen. In 2009 zijn de incidenten op dit gebied zelfs gestegen. Daarbij is ook de
verkeersoverlast fors toegenomen.
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3.5 BEEKSEWEG ZUID
Op de bedrijventerrein Beekseweg Zuid bevinden zich 15 bedrijven. Dit is 5,9% van de bedrijven
die zijn aangeschreven in dit onderzoek. Volgens de politiecijfers hebben de volgende incidenten
zich voorgedaan.
Meetwaarden als waarden
1.2.1. Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen

2008

2009

2010

Aangifte opgenomen

0

0

1

Incidenten

0

0

1

Aangifte opgenomen

1

0

0

Incidenten

1

0

0

Aangifte opgenomen

5

14

1

Incidenten

5

16

1

Aangifte opgenomen

0

1

0

4

7

1

4

4

1

1.4.5. Mishandeling

Incidenten
VOR staat
verkeersongeval
Aangifte opgenomen

1

0

0

1

4

0

0

1

0

1.4.6. Straatroof

Incidenten
VOR staat
verkeersongeval
Aangifte opgenomen

1

0

0

Incidenten

1

0

0

Aangifte opgenomen

0

3

1

Incidenten

0

3

1

2.1.1. Drugs/drankoverlast

Incidenten

1

0

0

2.2.1. Vernieling cq. zaakbeschadiging

Aangifte opgenomen

1

3

1

Incidenten

3

5

1

2.3.1. Verkeersoverlast

Incidenten

2

18

7

2.5.1. Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen

Aangifte opgenomen

0

4

1

Incidenten

0

4

1

2.6.1. Milieu grijs

Incidenten

3

0

0

2.6.2. Milieu groen

Incidenten

2

0

0

2.6.3. Milieu overig

Incidenten

0

4

0

2.7.1. Overlast

Incidenten

4

1

1

3.1.1. Drugshandel

Incidenten

2

0

1

1.2.2. Diefstal van motorvoertuigen
1.2.3. Diefstal van brom-, snor-, fietsen
1.3.1. Verkeersongevallen

Beekseweg
Zuid

1.6.2. Overige vermogensdelicten

Uit de tabel kan worden opgemaakt dat Beekseweg Zuid voornamelijk te kampen heeft met
diefstal van brom‐, snor‐, fietsen en verkeersoverlast. Het diefstal is in 2009 ten opzichte van
2008 verdrievoudigd. Verkeersoverlast kan als een nieuw probleem gezien worden.
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3.6 DEENSEHOEK
Op de bedrijventerrein Deensehoek bevinden zich 6 bedrijven. Dit is 2,4% van de bedrijven die
zijn aangeschreven in dit onderzoek. Volgens de politiecijfers hebben de volgende incidenten
zich voorgedaan.
Meetwaarden
als waarden
1.1.1. Diefstal/inbraak woning
1.2.1. Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
1.2.2. Diefstal van motorvoertuigen
1.2.5. Diefstal af/uit/van overige voertuigen
1.3.1. Verkeersongevallen

Deensehoek

2008

2009

2010

Aangifte opgenomen

0

1

0

Incidenten

0

1

0

Aangifte opgenomen

1

0

0

Incidenten

1

0

0

Aangifte opgenomen

1

0

0

Incidenten

1

0

0

Aangifte opgenomen

0

0

0

Incidenten

0

0

0

0

0

1

0

0

0

Incidenten
VOR staat
verkeersongeval
Incidenten

2.1.1. Drugs/drankoverlast

0

0

0

Aangifte opgenomen

0

0

0

Incidenten

1

0

0

2.3.1. Verkeersoverlast

Incidenten

0

2

1

2.5.1. Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen

Aangifte opgenomen

0

0

0

Incidenten

0

0

0

2.6.1. Milieu grijs

Incidenten

1

0

0

2.6.3. Milieu overig

Incidenten

0

1

0

2.7.1. Overlast

Incidenten

1

0

0

3.1.4. Fraude

Aangifte opgenomen

1

0

0

Incidenten

1

0

0

2.2.1. Vernieling cq. zaakbeschadiging

Uit de tabel kan worden opgemaakt dat er op de Deensehoek zich nauwelijks een incident
voordoet.
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3.7 PAPENHOEF BAVARIA
Op de bedrijventerrein Papenhoef Bavaria bevinden zich 6 bedrijven. Dit is 2,4% van de
bedrijven die zijn aangeschreven in dit onderzoek. Volgens de politiecijfers hebben de volgende
incidenten zich voorgedaan.
Meetwaarden
als waarden
1.1.1. Diefstal/inbraak woning
1.2.1. Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
1.2.3. Diefstal van brom-, snor-, fietsen
1.3.1. Verkeersongevallen

2009

2010

Aangifte opgenomen

0

1

2

Incidenten

0

1

2

Aangifte opgenomen

0

3

0

Incidenten

0

4

0

Aangifte opgenomen

0

1

0

Incidenten

0

1

0

Aangifte opgenomen

0

1

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

Aangifte opgenomen

0

0

0

Incidenten

1

0

0

Aangifte opgenomen

0

0

0

Incidenten
VOR staat
verkeersongeval
Incidenten

1.4.4. Bedreiging
1.4.5. Mishandeling
Papenhoef
Bavaria

2008

1.4.6. Straatroof

Incidenten

0

0

0

1.6.1. Brand/ontploffing

Incidenten

2

0

0

1.6.2. Overige vermogensdelicten

Incidenten

1

0

0

2.2.1. Vernieling cq. zaakbeschadiging

Incidenten

1

0

1

2.3.1. Verkeersoverlast

Incidenten

0

2

0

2.5.1. Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen

Aangifte opgenomen

1

0

1

Incidenten

1

0

1

2.6.3. Milieu overig

Incidenten

1

0

0

2.7.1. Overlast

Incidenten

2

1

0

3.1.1. Drugshandel

Incidenten

0

1

0

3.1.4. Fraude

Incidenten

1

0

0

Uit de tabel kan worden opgemaakt dat er op Papenhoef Bavaria zich erg weinig incidenten
voordoen. Wel valt op dat er in 2009 diefstal uit/vanaf motorvoertuigen heeft plaatsgevonden.
In de voorgaande jaren hebben zich op dit gebied geen incidenten voorgedaan.
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3.8 BEMMER
Op de bedrijventerrein Bemmer bevinden zich 93 bedrijven. Dit is 36,5% van de bedrijven die
zijn aangeschreven in dit onderzoek. Volgens de politiecijfers hebben de volgende incidenten
zich voorgedaan.
Meetwaarden
als waarden
1.1.1. Diefstal/inbraak woning
1.2.1. Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
1.2.2. Diefstal van motorvoertuigen
1.2.3. Diefstal van brom-, snor-, fietsen
1.2.5. Diefstal af/uit/van overige voertuigen
1.3.1. Verkeersongevallen

1.4.4. Bedreiging

Bemmer

1.4.5. Mishandeling

2008

2009

2010

Aangifte opgenomen

0

1

0

Incidenten

0

1

0

Aangifte opgenomen

4

1

0

Incidenten

4

1

0

Aangifte opgenomen

3

4

0

Incidenten

3

3

0

Aangifte opgenomen

2

0

0

Incidenten

2

0

0

Aangifte opgenomen

2

1

0

Incidenten

2

1

0

Aangifte opgenomen

1

1

0

Incidenten
VOR staat
verkeersongeval
Aangifte opgenomen

4

9

0

4

3

0

2

2

0

Incidenten

3

2

0

Aangifte opgenomen

0

0

1

Incidenten

3

0

4

1.6.1. Brand/ontploffing

Incidenten

2

0

0

1.6.2. Overige vermogensdelicten

Aangifte opgenomen

3

0

3

Incidenten

3

1

3

Aangifte opgenomen

3

0

2

Incidenten

3

2

3

2.3.1. Verkeersoverlast

Incidenten

14

12

3

2.5.1. Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen

Aangifte opgenomen

1

2

1

Incidenten

1

2

1

2.6.1. Milieu grijs

Incidenten

8

0

0

2.6.2. Milieu groen

Incidenten

2

0

0

2.6.3. Milieu overig

Incidenten

4

6

0

2.7.1. Overlast

Incidenten

10

5

1

3.1.1. Drugshandel

Incidenten

0

1

0

3.1.4. Fraude

Aangifte opgenomen

0

1

0

Incidenten

0

1

0

2.2.1. Vernieling cq. zaakbeschadiging

Uit de tabel kan worden opgemaakt dat Bemmer op elk veiligheidsthema wel eens te maken
heeft met een incident. Verkeersproblematiek steekt wel met kop en schouders boven de andere
incidenten uit. Bemmer heeft het meest te maken met verkeersoverlast gevolgd door
verkeersongevallen. Milieu‐incidenten en overlast zijn met ongeveer 50% gedaald.
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3.9 BEEKERHEIDE
Op de bedrijventerrein Beekerheide bevinden zich 74 bedrijven. Dit is 32,9% van de bedrijven
die zijn aangeschreven in dit onderzoek. Volgens de politiecijfers hebben de volgende incidenten
zich voorgedaan.
Meetwaarden
als waarden
1.1.1. Diefstal/inbraak woning
1.2.1. Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
1.2.2. Diefstal van motorvoertuigen
1.2.3. Diefstal van brom-, snor-, fietsen
1.2.5. Diefstal af/uit/van overige voertuigen
1.3.1. Verkeersongevallen

2008

2009

2010

Aangifte opgenomen

0

0

0

Incidenten

0

0

0

Aangifte opgenomen

1

2

2

Incidenten

1

2

2

Aangifte opgenomen

1

1

0

Incidenten

1

2

0

Aangifte opgenomen

1

2

0

Incidenten

1

2

0

Aangifte opgenomen

2

2

0

Incidenten

2

4

0

7

8

1

3

4

0

0

0

0

Aangifte opgenomen

1

0

0

Incidenten

1

2

0

Aangifte opgenomen

0

1

0

Incidenten
VOR staat
verkeersongeval
Incidenten

1.4.4. Bedreiging
1.4.5. Mishandeling
1.4.7. Overval
Beekerheide

Incidenten

0

1

0

1.6.1. Brand/ontploffing

Incidenten

1

0

0

1.6.2. Overige vermogensdelicten

Aangifte opgenomen

1

0

0

Incidenten

3

0

1

2.1.1. Drugs/drankoverlast

Incidenten

0

0

0

2.2.1. Vernieling cq. zaakbeschadiging

Aangifte opgenomen

0

2

0

Incidenten

0

4

0

2.3.1. Verkeersoverlast

Incidenten

5

5

0

2.5.1. Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen

Aangifte opgenomen

3

0

0

Incidenten

3

0

0

2.6.1. Milieu grijs

Incidenten

3

0

0

2.6.2. Milieu groen

Incidenten

4

0

0

2.6.3. Milieu overig

Incidenten

1

3

1

2.7.1. Overlast

Incidenten

2

1

0

3.1.1. Drugshandel

Incidenten

0

0

0

3.1.4. Fraude

Aangifte opgenomen

0

1

0

Incidenten

0

1

0

Uit de tabel kan worden opgemaakt dat Beekerheide te maken heeft met incidenten op
verschillende gebieden, de verkeersproblemen steken er echter bovenuit. De
verkeersproblemen in 2009 zijn ten opzichte van 2008 niet verbeterd.
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4. ANALYSE ENQUÊTE
Voor de veiligheidsanalyse is het van belang om te weten wat de ondernemers daadwerkelijk
aan onveiligheid hebben meegemaakt. Dit onderdeel van het onderzoek is uitgevoerd aan de
hand van een enquête die schriftelijk is aangeboden aan alle ondernemers op de
bedrijventerreinen in Laarbeek.
Op 5 maart is er een artikel in het lokale nieuwsblad “de Laarbeker” geplaatst, hierin stond
vermeld dat de gemeente bezig was met de hercertificering. Daarnaast werd aangekondigd dat
de bedrijventerreinen bezocht zouden worden en dat enquêtes zouden worden verstrekt aan de
ondernemers.
Er zijn in totaal 255 enquêtes persoonlijk overhandigd met bijbehorende aanbiedingsbrief, een
usb stick met aanvullende informatie en een retourenveloppe. Op 15 maart is begonnen met het
verstrekken van de enquêtes.
De vragen in de enquête hebben betrekking op de periode van 1 januari 2008 tot het moment
van uitgifte.
Twee weken later is er weer een stuk in de Laarbeker geplaatst met het verzoek de enquête
alsnog in te vullen. In dit stuk werd als einddatum voor de enquête 16 april 2010 gesteld.
Het aantal ondernemers dat op de bedrijventerreinen is gevestigd en is betrokken in het
onderzoek is 255. Van deze 255 ondernemers hebben 96 ondernemers de enquête
geretourneerd. Dit komt neer op een respons van 37,65%.
Door het uitvoeren van de enquête wordt de subjectieve veiligheid gemeten, aangezien er ook
een onderwerp gaat over (on)veiligheidsgevoelens. Daarnaast wordt de objectieve veiligheid,
zowel fysiek als sociaal gemeten. Dit kan omdat de enquête een slachtofferenquête is. Daardoor
kan gemeten worden hoe vaak mensen daadwerkelijk slachtoffer zijn geweest van criminaliteit
en wordt de objectieve, sociale veiligheid gemeten. Omdat ook verkeersveiligheid en
brandveiligheid aan bod komen, wordt ook de objectieve, fysieke veiligheid gemeten.
Enkele enquêtevragen hebben niets te maken met de geografische ligging van een
bedrijventerrein en zijn daarom over het algemeen beschouwd. Deze worden in de eerste
paragraaf beschreven. Bijkomend voordeel hiervan is dat het beeld representatiever is, doordat
er met een hoog percentage respondenten gewerkt wordt.
In dit hoofdstuk zal verder per bedrijventerrein beschreven worden wat de respondenten
hebben geantwoord op de volgende onderwerpen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tot welke categorie de onderneming behoort,
Hoe groot het personeelsbestand is van de onderneming,
Of er bij het bedrijf ook gewoond wordt,
Hoeveel bedrijven aangesloten zijn bij een ondernemersvereniging,
Hoeveel bedrijven aangesloten zijn bij de SCBL,
Hoe (on)veilig men zich voelt,
Hoeveel overlast er is,
Hoe vaak de ondernemers slachtoffer zijn geworden van criminaliteit.
Hoe het gesteld is met het beheer van het openbare gebied,
Hoe het gesteld is met de verkeersveiligheid en
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Eventuele opmerkingen.
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4.1 ALGEMENE BEVINDINGEN
De onderwerpen aangiftebereidheid, brandveiligheid, communicatie, prioriteiten en enkele
opvallende kruisverbanden worden in deze paragraaf algemeen, dus niet per bedrijventerrein,
beschreven.

4.1.1 AANGIFTEBEREIDHEID
Enkele vragen in de enquête betreffen aangiftebereidheid. De volgende grafiek geeft de
resultaten weer van de vraag of ondernemers van bepaalde feiten aangifte hebben gedaan. De
grafiek is zichtbaar vanaf de laatste 30% omdat de meeste ondernemers antwoorden dat het
zich niet heeft voorgedaan.

36% van de ondernemers heeft de vraag ingevuld waarom zij geen aangifte hebben gedaan. De
resultaten zijn hieronder weergegeven.
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De redenen die bij “anders” worden gegeven zijn:
• Bewijslast te hoog.
• Komt toch geen reactie vanuit politie.
• Niet nodig.
• Nog niet aan toegekomen.
81% van de ondernemers heeft de vraag “Welke methode van aangifte / melding heeft uw
voorkeur” beantwoord. De resultaten zijn als volgt:

4.1.2 BRANDVEILIGHEID
Alle ondernemers hebben de vraag ingevuld of men gebruik maakt van een ontruimingsplan,
hieronder de resultaten:
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Van de 26% van de ondernemers, die aangeven over een ontruimingplan te beschikken, geeft
48% aan dit 1 keer per jaar te oefenen en 52% dit niet te doen.
Van de 48% die gebruik maakt van een ontruimingsplan en dit oefent, geeft 24,1% aan gebruik
te maken van de diensten van de brandweer bij het opstellen van dit ontruimingsplan. Het
merendeel, 75,9%, doet dit niet.
De ondernemers hebben de vraag beantwoord of men bekend was met een aanvalsplan. 95,8%
gaf aan hier niet bekend mee te zijn, slechts 4,2% antwoordde bevestigend.
De volgende maatregelen op het gebied van brandpreventie zijn door de ondernemers genomen:
• 64,6% vrij houden van nooduitgangen (vrije doorgang)
• 42,7% instructie van het personeel (regels en handelswijze)
• 36,5% opleiden (extra) bedrijfshulpverleners
• 32,3% testen van de brandmeldinstallatie
• 18,8% training van het personeel (cursus gevolgd)
• 8,3% aanwezigheid sleutelkluisjes
98% van de ondernemers heeft de vraag beantwoord waarin werd gevraagd naar de opslag van
brandgevaarlijke materialen tegen of vlak bij (<5 meter) het bedrijf. Het antwoord van de
ondernemers is dat er in 84,4% van de gevallen geen brandbare materialen liggen en in 13,5%
van de gevallen wel.
De vraag of het bedrijf was voorzien van een hekwerk wat het werk van de brandweer zou
kunnen belemmeren is door alle respondenten ingevuld. 50% van de partijen geeft aan over een
hek te beschikken wat problemen voor de brandweer zou kunnen opleveren.

4.1.3 COMMUNICATIE
De vraag of de ondernemers tevreden zijn over de communicatie met verschillende partijen is af
te lezen in onderstaande grafiek. De grafiek is zichtbaar tot 70% omdat de overige 30%, van alle
partijen, met geen mening werd beantwoord.
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De resultaten die uit deze tabel kunnen worden getrokken zijn:
•
•
•

De ondernemers zijn het minst tevreden over de communicatie met de gemeente.
Het maximale tevredenheidniveau zit rond de 35%.
Men heeft weinig contact met SCBL.
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4.1.4 PRIORITEIT
Om inzicht te krijgen in het veiligheidsbewustzijn van de ondernemers is een vraag in de
enquête opgenomen. Hier wordt de ondernemers gevraagd welk veiligheidsthema in hun ogen
prioriteit heeft. De volgende grafiek geeft de resultaten weer:

4.1.5 OVERIGE ALGEMENE BEVINDINGEN
Voor alle ondernemers gelden de volgende bevindingen:
•
•
•

Van alle ondernemers woont 44,8% bij diens bedrijf.
Van alle ondernemers is 37,5% lid van een ondernemingsvereniging.
o 56,6% hiervan is lid van SBB(L).
Van alle ondernemers is 10,2% lid van SCBL.

4.1.6 AED
Vanuit de gemeente was men benieuwd of bedrijven beschikten over een AED. Slechts 5,2%
beschikt over een AED, deze hangt in geen van de gevallen op een publiek toegankelijke plek.
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4.1.7 PARKMANAGEMENT
Ook is gekeken in hoeverre de ondernemers behoefte hebben aan parkmanagement en wat men
er van weet.
Op de vraag of de ondernemers iets zagen in een gezamenlijke veiligheidsaanpak doormiddel
van parkmanagement antwoordde 50,6% positief. 49,6 % antwoordde negatief.
De vraag of de ondernemers op de hoogte waren van de eventueel (financiële) voordelen
reageerden 91,1% ontkennend. Slechts 8,9% is op de hoogte van de voordelen van
parkmanagement.
Ondanks dat men niet op de hoogte is van de voordelen heeft het merendeel geen behoefte aan
extra informatie. 57,3% gaf aan geen extra informatie te willen.
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4.2 BEEK EN DONK – BEMMER
Van het terrein de Bemmer zijn 93 bedrijven aangeschreven in het onderzoek, dit is 38% van het
totaal. Het aantal enquêtes dat is geretourneerd is 42, dit is een respons van 45,2%.

4.2.1 KENMERKEN VAN DE ONDERNEMING
Er is verscheidene bedrijvigheid op Bemmer: industrie (35,7%), bouwnijverheid (21,4%),
detailhandel (4,7%), groothandel (4,7%), zakelijke dienstverlening (21,4%), logistiek (2,4%) en
overig (7,1%).
Op Bemmer zijn hoofdzakelijk kleine bedrijven gevestigd:
•
•
•
•
•

54,8% van de bedrijven heeft 1 t/m 5 personeelsleden,
26,2% van de bedrijven heeft 6 t/m 10 personeelsleden,
7,1% van de bedrijven heeft 11 t/m 20 personeelsleden,
4,8% van de bedrijven heeft 21 t/m 50 personeelsleden en
4,8% heeft een personeelsbestand van meer dan 50 personen.

Op Bemmer woont 54,8% van de ondernemers bij hun bedrijf.
Van de ondernemers op Bemmer is 33,3% lid van een ondernemersvereniging. 64,3% hiervan is
lid van SBB(L).
Van de ondernemers op Bemmer is 4,8% lid van SCBL.

4.2.2 ONVEILIGHEIDSGEVOELENS
In de enquête is gevraagd naar de onveiligheidsgevoelens van de ondernemers.
Van de ondernemers geeft 9,5% aan zich 1 tot 5 keer onveilig gevoeld te hebben op het eigen
terrein. Meer dan 90% geeft aan zich niet onveilig te hebben gevoeld.
Slechts 4,8% geeft tevens aan zich 1 tot 5 keer onveilig te hebben gevoeld in de directe omgeving
van het bedrijf.
Volgens het overgrote merendeel van de ondernemers, 76,2%, is de kans om slachtoffer te
worden van een misdrijf ten opzichte van de periode 2006‐2008 gelijk gebleven. 7,1% vindt dat
die kans is toegenomen en 2,3% vindt dat de kans is afgenomen.
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4.2.3 OVERLAST
Op Bemmer geeft 61,9% van de ondernemers aan geen overlast te hebben ondervonden. Dat wil
zeggen dat 38,1% wel overlast heeft ondervonden.
Hieronder zijn de vormen van overlast is een tabel weergegeven:

De hoogst scorende vormen van overlast (van hoog naar laag) zijn:
•
•
•

Vervuiling,
Parkeeroverlast vrachtwagens,
Rondhangen, geluidsoverlast en straatraces.

Op werkdagen komt overlast ’s avonds het meest voor (36,8%). Het komt ook overdag (26,3%)
en ’s nachts (31,6%) veelvuldig voor. In het weekend komt overlast ’s nachts het meest voor
(50%). Ook ‘s avonds in het weekend is er overlast (42,9%).
Op de vraag door wie de overlast veroorzaakt, antwoorden de ondernemers:
•
•
•

37,5% zegt dat het de overlast niet door een groep in het bijzonder wordt veroorzaakt,
6,3% geeft aan dat de overlast wordt veroorzaakt door jongeren,
Het merendeel (56,3%) heeft de categorie “anders” ingevuld. Bij de opmerkingen is te
lezen dat een grootste deel van de overlast (66,7%) wordt veroorzaak door
(buitenlandse)vrachtwagenchauffeurs en het parkeerbeheer van de vrachtwagens.

R. van Dijk
I. van Boekhout

Pagina
43

2742010

Veiligheidsanalyse

Gemeente Laarbeek

4.2.4 SLACHTOFFERSCHAP
In de enquête zijn vragen opgenomen met betrekking tot slachtofferschap, oftewel, hoe vaak zijn
de ondernemers slachtoffer geweest van een vorm van criminaliteit. De volgende grafiek geeft
een overzicht van de resultaten weer:

De tabel loopt tot 30% zodat de percentages duidelijker af te lezen zijn.
De gemiddelde schade van vernieling en/of bekladding bedroeg € 637,50.
Vernieling en/of bekladding vond zowel doordeweeks als in het weekend ’s avonds en ’s nachts
plaats (beide 100%).
De gemiddelde schade van het aantal inbraken bedroeg € 17167,‐
Op de vraag welke maatregelen ondernemers nemen om diefstal te voorkomen, wordt als volgt
geantwoord:
•
•
•
•

40,1% zegt dat ze het bedrijf beveiligen,
16,7% zegt dat ze het personeel instructies geven,
14,3% heeft camerabewaking en
23,8% heeft andere maatregelen. Onder andere het hebben van een waakhond en het
wonen bij het bedrijf wordt geregeld genoemd.

Op de vraag of de ondernemers beschikken over een beveiligingsdienst wordt als volgt
geantwoord:
•
•
•
•

75% van de ondernemers zegt geen beveiligingsdienst te hebben,
7,5% is deelnemer van een collectieve beveiliging,
5% heeft een beveiligingsdienst die niet collectief, doch individueel is en
2,5% heeft een eigen beveiligingsdienst.

De maatregelen die ondernemers nemen om hun bedrijf te beveiligen zijn veelal gelijk, het
percentage geeft aan welk deel van de ondernemers de maatregelen heeft genomen.
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4.2.5 BEHEER
Op de vraag of de ondernemers tevreden zijn over het beheer van het openbaar gebied
antwoordt:
•
•
•

57,1% is wel tevreden,
28,6% is niet helemaal tevreden en
14,3% is niet tevreden.

Op Bemmer 3 zijn de ondernemers het “minst” tevreden.
Van de ondernemers die niet of niet geheel tevreden zijn, vindt:
•
•
•
•
•

66,7% dat de groenvoorziening onvoldoende wordt onderhouden,
27,8% dat er te weinig schoonmaakbeurten zijn,
27,8% dat het herstel van kapotte dingen te lang duurt,
16,7% dat de kwaliteit van de schoonmaakbeurten onvoldoende is en
16,7% heeft een andere reden ingevuld.

80% van de ondernemers is van mening dat er voldoende openbare verlichting op Bemmer is.
34,1% geeft aan dat de op heel Bemmer ’s nachts de verlichting brandt, 19,5% geeft aan dat de
verlichting gedeeltelijk de hele nacht brandt, 12,2% zegt dat er geen licht brandt en 34,1% weet
het niet.
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4.2.6 VERKEERSVEILIGHEID
Op de vraag of er knelpunten zijn betreffende de verkeersveiligheid op Bemmer geeft 40,5% aan
dat dit het geval is. Hier volgt een greep van de meest genoemde knelpunten en eventuele extra
opmerkingen:
•
•
•
•
•

Er wordt te hard gereden.
De wegen zijn te smal.
Vrachtwagens en auto’s staan op straat geparkeerd. Te weinig parkeergelegenheid.
Er wordt te weinig rekening gehouden met kinderen die op het terrein wonen.
Te weinig ontsluitingswegen.

Overige knelpunten zijn in de bijlage te vinden:
Op de vraag of Bemmer goed bereikbaar is met het openbaar vervoer geeft 24,4% aan van wel,
53,7% geeft aan van niet en 21,9% zegt het niet te weten.
Ondernemers zijn in zoverre tevreden over:
•
•
•
•
•

De bewegwijzering naar het terrein: 72,5% wel tevreden, 17,5% niet helemaal tevreden
en 10% niet tevreden.
De bewegwijzering op het terrein: 71,1% wel tevreden, 23,7% niet helemaal tevreden en
5,3% niet tevreden.
De bereikbaarheid eigen bedrijf: 79% wel tevreden, 13,2% niet helemaal tevreden en
7,8% niet tevreden.
De parkeermogelijkheden in de nabijheid van uw terrein: 47,4% wel tevreden, 21,1%
niet helemaal tevreden en 31,6% niet tevreden.
De ontsluiting van het terrein: 48,7% wel tevreden, 33,3% niet helemaal tevreden en
18% niet tevreden.

Maar liefst 61,9% van de ondernemers is van mening dat er te weinig parkeergelegenheid voor
vrachtwagens is op Bemmer. 7,1% vindt dat er wel genoeg parkeerplaatsen zijn, 23,8% weet het
niet en 7,1% heeft geen mening.
Met betrekking tot de parkeergelegenheid voor personenauto’s is 60% van mening dat er te
weinig parkeerplaatsen zijn. 21,4% vindt dat er wel genoeg parkeerplaatsen zijn, 14,3% weet
het niet en 4,8% heeft geen mening.

4.2.7 OVERIGE OPMERKINGEN
•
•
•

De mix van wonen en werken geeft extra sociale controle.
Het bedrijventerrein is onvoldoende bereikbaar voor ziekenauto's. Door diverse
wegafsluitingen als elke seconde telt komen hun voor wegafsluitingen te staan.
De Bosscheweg moet volledig opengesteld worden voor plaatselijk verkeer (Bemmer)
voorbeeld: als wij als bedrijf iets moeten afleveren in de Kapelstraat op de Donk,
moeten wij eerst richting Boerdonk daarna half naar Gemert daarna naar Lieshout
dan richting Mariahout en dan over de Keiendijk naar de Donk. Een rit die eigenlijk in
10 min kan, duurt nu +/‐ 1 uur. en dan hebben wij het met z’n allen over het milieu
en co2 uitstoot en de kosten die het met zich meebrengt. Ik vind het echt belachelijk
dat alles maar voor vrachtverkeer wordt afgesloten. De Koppelstraat kan ik nog
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begrijpen, maar de Bosscheweg is te gek!

R. van Dijk
I. van Boekhout

Pagina
47

2742010

Veiligheidsanalyse

Gemeente Laarbeek

4.3 BEEK EN DONK – BEEKERHEIDE
Van het terrein Beekerheide zijn 74 bedrijven aangeschreven in het onderzoek, dit is 29% van
het totaal. Het aantal enquêtes dat is geretourneerd is 21, dit is een respons van 28,4%.
Kenmerken van de onderneming
Er is verscheidene bedrijvigheid op Beekerheide: industrie (19%), bouwnijverheid (19%),
detailhandel 19%), groothandel (23,8%), zakelijke dienstverlening (14,3%)en overig (4,8%).
Op Beekerheide zijn hoofdzakelijk kleine bedrijven gevestigd:
•
•
•
•
•

71,4% van de bedrijven heeft 1 t/m 5 personeelsleden,
4,8% van de bedrijven heeft 6 t/m 10 personeelsleden,
9,5% van de bedrijven heeft 11 t/m 20 personeelsleden,
9,5% van de bedrijven heeft 21 t/m 50 personeelsleden en
4,8% heeft een personeelsbestand van meer dan 50 personen.

Op Beekerheide woont 33,3% van de ondernemers bij hun bedrijf.
Van de ondernemers op Beekerheide is 38,1% lid van een ondernemersvereniging, 75% hiervan
is lid van SBB(L).
Van de ondernemers op Beekerheide is 9,5% lid van SCBL.

4.3.1 ONVEILIGHEIDSGEVOELENS
In de enquête is gevraagd naar de onveiligheidsgevoelens van de ondernemers.
Van de ondernemers geeft 23,8% aan zich 1 tot 5 keer onveilig gevoeld te hebben op het eigen
terrein, 4,8% geeft aan zich 6 tot 10 keer onveilig te hebben gevoeld. Meer dan 70% geeft aan
zich niet onveilig te hebben gevoeld.
23,8% geeft tevens aan zich 1 tot 5 keer onveilig te hebben gevoeld in de directe omgeving van
het bedrijf.
Volgens het overgrote merendeel van de ondernemers (71,4%) is de kans om slachtoffer te
worden van een misdrijf, ten opzichte van de periode 2006‐2008, gelijk gebleven. 28,6% vindt
dat die kans is toegenomen en niemand vindt dat de kans is afgenomen.
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4.3.2 OVERLAST
Op Beekerheide geeft 66,7% van de ondernemers aan geen overlast te hebben ondervonden. Dat
wil zeggen dat 33,3% wel overlast heeft ondervonden.
Hieronder zijn de vormen van overlast is een tabel weergegeven:

De hoogst scorende vormen van overlast (van hoog naar laag) zijn:
•
•
•
•
•

Parkeeroverlast vrachtwagens
Vervuiling
Straatraces
Parkeer overlast consumenten
Geluidsoverlast

Op werkdagen komt overlast overdag het meest voor (57,1%). ’s Avonds is er minder overlast
(14,3%) en ’s nachts weer iets meer (28,6%). In het weekend is er geen verschil van tijdstip, de
drie tijdstippen hebben allemaal een score van 33,3%
Op de vraag door wie de overlast veroorzaakt, antwoorden de ondernemers:
•
•

42,9% zegt dat het de overlast niet door een groep in het bijzonder wordt veroorzaakt.
Het merendeel (57,1%) heeft de categorie “anders” ingevuld. Bij de opmerkingen is te
lezen dat men last heeft van elkaar en van het parkeergedrag.
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4.3.3 SLACHTOFFERSCHAP
In de enquête zijn vragen opgenomen met betrekking tot slachtofferschap, oftewel hoe vaak zijn
de ondernemers slachtoffer geweest van een vorm van criminaliteit. De volgende grafiek geeft
een overzicht van de resultaten weer.

De enige schade die is geleden door bekladding of vernieling is €100,‐.
Vernieling en/of bekladding vond door de week en in het weekend ’s avonds plaats (100%).
De gemiddelde schade van het aantal inbraken bedroeg € 17500,‐
Op de vraag welke maatregelen ondernemers nemen om diefstal te voorkomen, wordt als volgt
geantwoord:
•
•
•
•
•

47,6% zegt dat ze het bedrijf beveiligen,
33,3% zegt dat ze het personeel instructies geven,
19% heeft camerabewaking,
4,8% traint het personeel en
23,8% heeft andere maatregelen.

Op de vraag of de ondernemers beschikken over een beveiligingsdienst wordt als volgt
geantwoord:
•
•
•
•

61,9% van de ondernemers zegt geen beveiligingsdienst te hebben,
9,5% is deelnemer van een collectieve beveiliging,
14,3% heeft een beveiligingsdienst die niet collectief, doch individueel is en
4,8% heeft een eigen beveiligingsdienst.

De maatregelen die ondernemers nemen om hun bedrijf te beveiligen zijn veelal gelijk, het
percentage geeft aan welk deel van de ondernemers de maatregelen heeft genomen.
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4.3.4 BEHEER
Op de vraag of de ondernemers tevreden zijn over het beheer van het openbaar gebied
antwoordt:
•
•
•

33,3% is wel tevreden,
33,3% is niet helemaal tevreden en
33,3% is niet tevreden.

De meningen zijn evenredig verdeeld.
Van de ondernemers die niet of niet geheel tevreden zijn, vindt:
•
•
•
•
•

85,7% dat het herstel van kapotte dingen te lang duurt,
42,9% dat de groenvoorziening onvoldoende wordt onderhouden,
28,6% dat er te weinig schoonmaakbeurten zijn,
28,6% dat de kwaliteit van de schoonmaakbeurten onvoldoende is en
14,3% heeft een andere reden ingevuld.

89,5% van de ondernemers is van mening dat er voldoende openbare verlichting op
Beekerheide is. 38,9% geeft aan dat de op heel Beerkerheide ’s nachts de verlichting brandt,
22,2% geeft aan dat de verlichting gedeeltelijk de hele nacht brandt, 5,6% zegt dat er geen licht
brandt en 33,3% weet het niet.
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4.3.5 VERKEERSVEILIGHEID
Op de vraag of er knelpunten betreffende de verkeersveiligheid op Beerkerheide zijn geeft 50%
aan dat dit het geval is.
Het wordt duidelijk dat het terrein niet goed bereikbaar is voor de grotere vrachtwagens. Dit
heeft ook met het parkeergedrag van andere te maken.
Overige knelpunten zijn in de bijlage te vinden:
Op de vraag of Bemmer goed bereikbaar is met het openbaar vervoer geeft 55% aan van wel,
15% geeft aan van niet en 30% zegt het niet te weten.
Ondernemers zijn in zoverre tevreden over:
•
•
•
•
•

De bewegwijzering naar het terrein: 89,5% wel tevreden, 5,3% niet helemaal tevreden
en 5,3% niet tevreden.
De bewegwijzering op het terrein: 77,8% wel tevreden, 16,7% niet helemaal tevreden en
5,6% niet tevreden.
De bereikbaarheid eigen bedrijf: 84,2% wel tevreden, 10,5% niet helemaal tevreden en
5,3% niet tevreden.
De parkeermogelijkheden in de nabijheid van uw terrein: 52,6% wel tevreden, 21,1%
niet helemaal tevreden en 26,3% niet tevreden.
De ontsluiting van het terrein: 38,9% wel tevreden, 33,3% niet helemaal tevreden en
27,8% niet tevreden.

52,6% van de ondernemers is van mening dat er te weinig parkeergelegenheid voor
vrachtwagens is op Beekerheide. 36,8% vindt dat er wel genoeg parkeerplaatsen zijn en 10,5%
weet het niet.
Met betrekking tot de parkeergelegenheid voor personenauto’s is 63,2% van mening dat er te
weinig parkeerplaatsen zijn. 26,3% vindt dat er wel genoeg parkeerplaatsen zijn en 10,5% weet
het niet.
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4.4 AARLE RIXTEL ‐ DUIVENAKKER
Van het terrein de Duivenakker zijn 20 bedrijven aangeschreven in het onderzoek, dit is 7,8%
van het totaal. Het aantal enquêtes dat is geretourneerd is 7, dit is een respons van 35%.
Kenmerken van de onderneming
Er is verscheidene bedrijvigheid op de Duivenakker: detailhandel (28,6%), zakelijke
dienstverlening (14,3%) en overig (57,1%).
Op de Duivenakker zijn hoofdzakelijk kleine bedrijfjes gevestigd:
•
•

85,7% van de bedrijven heeft 1 t/m 5 personeelsleden,
14,3% van de bedrijven heeft 11 t/m 20 personeelsleden.

Op Duivenakker woont 42,9% van de ondernemers bij hun bedrijf.
Van de ondernemers op Duivenakker is 14,3% lid van een ondernemersvereniging. Allen zijn ze
lid van SBB(L).
Van de ondernemers op de Duivenakker is niemand lid van SCBL.

4.4.1 ONVEILIGHEIDSGEVOELENS
In de enquête is gevraagd naar de onveiligheidsgevoelens van de ondernemers.
Alle ondernemers op de Duivenakker geven aan zich nooit onveilig te hebben gevoeld. Er is 1
ondernemer die aangeeft dat zijn personeel zich elf keer of vaker onveilig heeft gevoeld.
Volgens het overgrote merendeel van de ondernemers (75%) is de kans om slachtoffer te
worden van een misdrijf, ten opzichte van de periode 2006‐2008, gelijk gebleven. 25% vindt dat
die kans is toegenomen en niemand vindt dat de kans is afgenomen.

4.4.2 OVERLAST
Op de Duivenakker geeft 71,4% van de ondernemers aan overlast te hebben ondervonden.
Hieronder zijn de vormen van overlast is een tabel weergegeven:
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De hoogst scorende vormen van overlast (van hoog naar laag) zijn:
•
•
•
•

Rondhangen
Geluidsoverlast
Straatraces
Drugsoverlast

Op werkdagen komt overlast ‘s avonds het meest voor (71,4%). Overdag en in de nacht is er
minder overlast (beide 14,3%). In het weekend vindt de overlast vooral ’s avonds plaats
(66,7%), tijdens de dag en de nacht is het hetzelfde (16,7%).
Op de vraag door wie de overlast veroorzaakt, antwoorden de ondernemers:
•
•

20% dat het door jongeren/scholieren gebeurt.
Het merendeel (60%) geeft aan dat door junks/alcoholisten en dealers het meeste
overlast wordt veroorzaakt.

4.4.3 SLACHTOFFERSCHAP
Hoe vaak zijn de ondernemers op de Duivenakker slachtoffer geweest van een vorm van
criminaliteit. De volgende grafiek geeft een overzicht van de resultaten weer.

De enige schade die is geleden door bekladding of vernieling is €1500,‐.

R. van Dijk
I. van Boekhout

Pagina
54

2742010

Veiligheidsanalyse

Gemeente Laarbeek

Vernieling en/of bekladding vond door de week ’s avonds plaats. In het weekend vond het in de
avond (33,3%) en in de nacht (66,7%) plaats.
Er is 1 inbraak geweest met schade, de schade bedroeg €373,‐
Op de vraag welke maatregelen ondernemers nemen om diefstal te voorkomen, wordt als volgt
geantwoord:
•
•
•

57,1% zegt dat ze het bedrijf beveiligen,
14,3% zegt dat ze het personeel instructies geven en
28,6% heeft camerabewaking.

Op de vraag of de ondernemers beschikken over een beveiligingsdienst wordt als volgt
geantwoord:
•

100% van de ondernemers zegt geen beveiligingsdienst te hebben.

De maatregelen die ondernemers nemen om hun bedrijf te beveiligen zijn veelal gelijk, het
percentage geeft aan welk deel van de ondernemers de maatregelen heeft genomen.

4.4.4 BEHEER
Op de vraag of de ondernemers tevreden zijn over het beheer van het openbaar gebied
antwoordt:
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57,1% is wel tevreden,
28,6% is niet helemaal tevreden en
14,3% is niet tevreden.

Van de ondernemers die niet of niet geheel tevreden zijn, vindt:
•
•
•
•
•

33,3% dat het herstel van kapotte dingen te lang duurt,
66,7% dat de groenvoorziening onvoldoende wordt onderhouden,
33,3% dat er te weinig schoonmaakbeurten zijn,
33,3% dat de kwaliteit van de schoonmaakbeurten onvoldoende is en
33,3% heeft een andere reden ingevuld.

83,3% van de ondernemers is van mening dat er voldoende openbare verlichting op
Duivenakker is. 16,7% geeft aan dat de op heel de Duivenakker ’s nachts de verlichting brandt,
16,7% geeft aan dat de verlichting gedeeltelijk de hele nacht brandt en 66,7% weet het niet.

4.4.5 VERKEERSVEILIGHEID
Op de vraag of er knelpunten zijn betreffende de verkeersveiligheid op de Duivenakker geeft
40% aan dat dit het geval is.
Het wordt duidelijk dat het terrein niet goed bereikbaar is voor de grotere vrachtwagens. Dit
heeft ook met het parkeergedrag van andere te maken.
Overige knelpunten zijn in de bijlage te vinden:
Op de vraag of de Duivenakker goed bereikbaar is met het openbaar vervoer geeft 16,7% aan
van wel, 33,3% geeft aan van niet en 50% zegt het niet te weten.
Ondernemers zijn in zoverre tevreden over:
•
•
•
•
•

De bewegwijzering naar het terrein: 83,3% wel tevreden, en 16,7% geeft aan niet
helemaal tevreden te zijn.
De bewegwijzering op het terrein: Alle ondernemers zijn tevreden over de
bewegwijzering.
De bereikbaarheid eigen bedrijf: Alle ondernemers zijn tevreden over de bereikbaarheid
van het eigen bedrijf.
De parkeermogelijkheden in de nabijheid van uw terrein: 60% wel tevreden, 20% niet
helemaal tevreden en 20% niet tevreden.
De ontsluiting van het terrein: 66,7% wel tevreden en 33,3% geeft aan niet helemaal
tevreden te zijn.

16,7% van de ondernemers is van mening dat er te weinig parkeergelegenheid voor
vrachtwagens is op de Duivenakker. 33,3% vindt dat er wel genoeg parkeerplaatsen zijn en 50%
weet het niet.
Met betrekking tot de parkeergelegenheid voor personenauto’s zijn de ondernemers het er over
eens dat er voldoende parkeergelegenheid is.
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4.5 AARLE RIXTEL – TORENAKKERS
Van het terrein de Torenakkers zijn 20 bedrijven aangeschreven in het onderzoek, dit is 7,8%
van het totaal. Het aantal enquêtes dat is geretourneerd is 8, dit is een respons van 40%.
Kenmerken van de onderneming
Er is verscheidene bedrijvigheid op de Torenakkers: industrie (12,5%), bouwnijverheid (25%),
groothandel (25%), zakelijke dienstverlening (12,5%) en overig (25%).
Op de Torenakkers zijn hoofdzakelijk kleine bedrijven gevestigd:
•
•
•

75% van de bedrijven heeft 1 t/m 5 personeelsleden,
12,5% van de bedrijven heeft 6 t/m 10 personeelsleden en
12,5% van de bedrijven heeft 11 t/m 20 personeelsleden.

Op de Torenakkers woont 62,5% van de ondernemers bij hun bedrijf.
Van de ondernemers op de Torenakkers is 37,5% lid van een ondernemersvereniging. 33,3%
hiervan is lid van SBB(L).
Van de ondernemers op de Torenakkers is 12,5% lid van SCBL.
Onveiligheidsgevoelens
Van de ondernemers op de Torenakkers geeft niemand aan zich onveilig gevoeld te hebben.
Volgens het merendeel van de ondernemers (57,1%) is de kans om slachtoffer te worden van
een misdrijf, ten opzichte van de periode 2006‐2008, gelijk gebleven. 28,6% vindt dat die kans is
toegenomen en 14,3 vindt dat de kans is afgenomen.

4.5.1 OVERLAST
Op de Torenakkers geeft 75% van de ondernemers aan geen overlast te hebben ondervonden.
Dat wil zeggen dat 25% wel overlast heeft ondervonden.
Hieronder zijn de vormen van overlast is een tabel weergegeven:

R. van Dijk
I. van Boekhout

Pagina
57

2742010

Veiligheidsanalyse

Gemeente Laarbeek

De hoogst scorende vormen van overlast (van hoog naar laag) zijn:
•
•

Parkeeroverlast van consumenten
Parkeeroverlast vrachtwagens en vervuiling

Op werkdagen komt overlast overdag het meest voor (50%). ’s Avonds is er minder overlast
(25%) en ’s nachts ook (25%). In het weekend vind het overdag en in de avond plaats, beide
50%.
Op de vraag door wie de overlast veroorzaakt, antwoorden de ondernemers:
•
•

50% zegt dat het de overlast niet door een groep in het bijzonder wordt veroorzaakt,
De rest heeft de categorie “anders” ingevuld.

4.5.2 SLACHTOFFERSCHAP
In de enquête zijn vragen opgenomen met betrekking tot slachtofferschap, oftewel hoe vaak zijn
de ondernemers slachtoffer geweest van een vorm van criminaliteit. De volgende grafiek geeft
een overzicht van de resultaten weer.

Er is geen schade geleden.
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Op de vraag welke maatregelen ondernemers nemen om diefstal te voorkomen, wordt als volgt
geantwoord:
•
•
•
•

50% zegt dat ze het bedrijf beveiligen,
25% zegt dat ze het personeel instructies geven,
12,5% heeft camerabewaking en
12,5% heeft andere maatregelen.

Op de vraag of de ondernemers beschikken over een beveiligingsdienst wordt als volgt
geantwoord:
•
•
•

75% van de ondernemers zegt geen beveiligingsdienst te hebben,
12,5% is deelnemer van een collectieve beveiliging,
12,5% heeft een beveiligingsdienst die niet collectief, doch individueel is en

De maatregelen die ondernemers nemen om hun bedrijf te beveiligen zijn veelal gelijk, het
percentage geeft aan welk deel van de ondernemers de maatregelen heeft genomen.

4.5.3 BEHEER
Op de vraag of de ondernemers tevreden zijn over het beheer van het openbaar gebied
antwoordt:
•
•
•

62,5% is wel tevreden,
25% is niet helemaal tevreden en
12,5% is niet tevreden.
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Van de ondernemers die niet of niet geheel tevreden zijn, vindt:
•
•
•
•

66,7% dat de groenvoorziening onvoldoende wordt onderhouden,
66,7% dat er te weinig schoonmaakbeurten zijn,
33,3% dat de kwaliteit van de schoonmaakbeurten onvoldoende is en
33,3% heeft een andere reden ingevuld.

Alle ondernemers zijn van mening dat er voldoende openbare verlichting op de Torenakkers is.
37,5% geeft aan dat de op heel de Torenakkers ’s nachts de verlichting brandt, 25% geeft aan dat
de verlichting gedeeltelijk de hele nacht brandt op de Torenakkers en 37,5% weet het niet.
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4.5.4 VERKEERSVEILIGHEID
Op de vraag of er knelpunten zijn betreffende de verkeersveiligheid op de Torenakkers geeft
slechts 25% aan dat dit het geval is.
Wederom wordt parkeeroverlast genoemd
Dit is het enige knelpunt.
Op de vraag of de Torenakkers goed bereikbaar is met het openbaar vervoer geven alle
ondernemers aan dat dit niet het geval is.
Ondernemers zijn in zoverre tevreden over:
•
•
•
•
•

De bewegwijzering naar het terrein: alle ondernemers zijn tevreden.
De bewegwijzering op het terrein: alle ondernemers zijn tevreden.
De bereikbaarheid eigen bedrijf: 87,5% wel tevreden en 12,5% niet helemaal.
De parkeermogelijkheden in de nabijheid van uw terrein: 71,4% wel tevreden, 14,3%
niet helemaal tevreden en 14,3% niet tevreden.
De ontsluiting van het terrein: 42,9% wel tevreden, 14,3% niet helemaal tevreden en
42,9% niet tevreden.

50% van de ondernemers is van mening dat er te weinig parkeergelegenheid voor vrachtwagens
is op de Torenakkers. 25% vindt dat er wel genoeg parkeerplaatsen zijn en 25% weet het niet.
Met betrekking tot de parkeergelegenheid voor personenauto’s is 62,5% van mening dat er te
weinig parkeerplaatsen zijn. 25% vindt dat er wel genoeg parkeerplaatsen zijn en 12,5% weet
het niet.

4.5.5 OVERIGE OPMERKINGEN
•
•

Openbaar groen laag houden, niet hoger dan 50cm.
Stukken grond achter de torenakkers verkopen zodat de ondernemer er zelf hekwerk
kan plaatsen.
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•

4.6 AARLE RIXTEL – HELMONDSEWEG KANAALDIJK
Van het terrein Helmondseweg/kanaaldijk zijn 13 bedrijven aangeschreven in het onderzoek,
dit is 5,1% van het totaal. Het aantal enquêtes dat is geretourneerd is 5, dit is een respons van
38,5%.
Kenmerken van de onderneming
Er is verscheidene bedrijvigheid op Helmondseweg/kanaaldijk: industrie (20%),
bouwnijverheid (40%), detailhandel (20%) en overig (20%).
Op de Helmondseweg/kanaaldijk zijn hoofdzakelijk kleine bedrijfven gevestigd:
•
•

80% van de bedrijven heeft 1 t/m 5 personeelsleden,
20% van de bedrijven heeft meer dan 50 personen.

Op de Helmondseweg/kanaaldijk woont 60% van de ondernemers bij hun bedrijf.
Van de ondernemers op Duiverakker is 40% lid van een ondernemersvereniging. geen hiervan is
lid van SBB(L).
Van de ondernemers op de Helmondseweg/kanaaldijk is niemand lid van SCBL.

4.6.1 ONVEILIGHEIDSGEVOELENS
In de enquête is gevraagd naar de onveiligheidsgevoelens van de ondernemers.
20% heeft 1‐5 keer een onveilig gevoel gehad, de overige 80% hebben zich nooit onveilig
gevoeld.
Volgens de helft van de ondernemers (50%) is de kans om slachtoffer te worden van een
misdrijf, ten opzichte van de periode 2006‐2008, gelijk gebleven. De andere 50% vindt dat die
kans is toegenomen en niemand vindt dat de kans is afgenomen.
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4.6.2 OVERLAST
Op Helmondseweg/kanaaldijk geeft 20% van de ondernemers aan overlast te hebben
ondervonden.
Hieronder zijn de vormen van overlast is een tabel weergegeven:

De enige vorm van overlast die wordt ondervonden is vervuiling.
Dit gebeurt zowel in het weekend als doordeweeks de gehele dag. Er is geen vast tijdstip
aangegeven wanneer dit het meeste plaats vind.
Volgens de enquête zijn jongeren/scholieren verantwoordelijk voor de vervuiling op het
terrrein.

4.6.3 SLACHTOFFERSCHAP
De ondernemers op Helmondseweg/kanaaldijk geven aan geen slachtoffer te zijn geworden van:
Beroving / overval, Bedreiging Intimidatie, Inbraak (bedrijfs)auto, Geslaagde inbraken,
Heterdaad betrapt diefstal, Vernieling / Bekladding.
Er heeft zich echter wel 1 keer een brandgevaarlijke situatie voorgedaan.
Er is geen schade geleden.
Op de vraag welke maatregelen ondernemers nemen om diefstal te voorkomen, wordt als volgt
geantwoord:
•
•
•
•

20% zegt dat ze het bedrijf beveiligen,
20% zegt dat ze het personeel instructies geven,
40% heeft camerabewaking,
20% zegt andere maatregelen te gebruiken.
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Op de vraag of de ondernemers beschikken over een beveiligingsdienst wordt als volgt
geantwoord:
•
•
•

40% van de ondernemers zegt geen beveiligingsdienst te hebben.
40% heeft een beveiligingsdienst, niet collectief, noch individueel.
20% heeft een eigen beveiligingsdienst.

De maatregelen die ondernemers nemen om hun bedrijf te beveiligen zijn veelal gelijk, het
percentage geeft aan welk deel van de ondernemers de maatregelen heeft genomen.

4.6.4 BEHEER
Op de vraag of de ondernemers tevreden zijn over het beheer van het openbaar gebied
antwoordt:
•
•

80% is wel tevreden,
20% is niet tevreden.

Van de ondernemers die niet of niet geheel tevreden zijn, heeft de opmerking betrekking op het
onvoldoende onderhouden van de groenvoorzieningen.
50% van de ondernemers is van mening dat er voldoende openbare verlichting op de
Helmondseweg/kanaaldijk is. 25% geeft aan dat de op het gehele terrein ’s nachts de verlichting
brandt, 50% geeft aan dat er geen verlichting brand en 25% weet het niet.
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4.6.5 VERKEERSVEILIGHEID
Op de vraag of er knelpunten zijn betreffende de verkeersveiligheid op de
Helmondseweg/kanaaldijk geeft 20% aan dat dit het geval is.
Kruising van de havenweg met de Albers Pistoriusstraat wordt als knelpunt aangegeven.
Op de vraag of de Helmondseweg/kanaaldijk goed bereikbaar is met het openbaar vervoer geeft
60% aan van wel, 40% geeft aan van niet.
Ondernemers zijn in zoverre tevreden over:
•
•
•
•
•

De bewegwijzering naar het terrein: 50% wel tevreden en 50% geeft aan niet tevreden te
zijn.
De bewegwijzering op het terrein: 50% van de ondernemers is tevreden over de
bewegwijzering, 50% niet helemaal.
De bereikbaarheid eigen bedrijf: Alle ondernemers zijn tevreden over de bereikbaarheid
van het eigen bedrijf.
De parkeermogelijkheden in de nabijheid van uw terrein: alle ondernemers zijn tevreden
over de parkeermogelijkheden op het terrein.
De ontsluiting van het terrein: 66,7% wel tevreden en 33,3% geeft aan niet helemaal
tevreden te zijn.

66,7% van de ondernemers is van mening dat er te weinig parkeergelegenheid voor
vrachtwagens is op de Helmondseweg/kanaaldijk. 33,3% weet het niet.
Met betrekking tot de parkeergelegenheid voor personenauto’s zijn de ondernemers het er over
eens dat er voldoende parkeergelegenheid is.
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4.7 LIESHOUT – DE STATER
Van het terrein de Stater zijn 15 bedrijven aangeschreven in het onderzoek, dit is 5,9% van het
totaal. Het aantal enquêtes dat is geretourneerd is 6, dit is een respons van 40%.
Kenmerken van de onderneming
Er is verscheidene bedrijvigheid op de Stater: industrie (33,3%), bouwnijverheid (16,7%)
detailhandel (16,7%) en overig (33,3%).
Op de Stater zijn hoofdzakelijk kleine bedrijven gevestigd:
•
•
•

50% van de bedrijven heeft 1 t/m 5 personeelsleden.
16,7% van de bedrijven heeft 6 t/m 10 personeelsleden.
33,3% van de bedrijven heeft 11 t/m 20 personeelsleden.

Op de Stater woont geen van de ondernemers bij hun bedrijf.
Van de ondernemers op de Stater is 66,7% lid van een ondernemersvereniging. 75% hiervan is
lid van SBB(L).
Van de ondernemers op de Stater is 16,7% lid van SCBL.

4.7.1 ONVEILIGHEIDSGEVOELENS
In de enquête is gevraagd naar de onveiligheidsgevoelens van de ondernemers.
50% van de ondernemers geeft aan zich 1‐5 keer onveilig te hebben gevoeld. De andere 50%
heeft dit nog nooit meegemaakt.
Volgens het overgrote merendeel van de ondernemers (66,7%) is de kans om slachtoffer te
worden van een misdrijf, ten opzichte van de periode 2006‐2008, gelijk gebleven. 16,7% vindt
dat die kans is toegenomen en ook 16,7% vindt dat de kans is afgenomen.
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4.7.2 OVERLAST
Op de Stater geeft 83,3% van de ondernemers aan overlast te hebben ondervonden.
Hieronder zijn de vormen van overlast is een tabel weergegeven:

De hoogst scorende vormen van overlast (van hoog naar laag) zijn:
•
•
•

Vervuiling
Parkeeroverlast
Straatraces

Op werkdagen komt overlast ‘s avonds het meest voor (80%). Overdag is er geen overlast en in
de nacht 20%. In het weekend vindt de overlast geheel verspreid over de dag plaats, 36,4% vindt
overdag en in de avond plaats, in de nacht staat het percentage op 27,3%.
Op de vraag door wie de overlast veroorzaakt, antwoorden de ondernemers:
•
•

60% dat het door jongeren/scholieren gebeurt.
20% heeft last van de vrachtwagenchauffeurs.
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4.7.3 SLACHTOFFERSCHAP
Hoe vaak zijn de ondernemers op de de Stater slachtoffer geweest van een vorm van
criminaliteit. De volgende grafiek geeft een overzicht van de resultaten weer.

De gemiddelde schade van geslaagde inbraken bedraagt €14000,‐
Op de vraag welke maatregelen ondernemers nemen om diefstal te voorkomen, wordt als volgt
geantwoord:
•
•
•
•

83,3% zegt dat ze het bedrijf beveiligen,
16,7% zegt dat ze het personeel instructies geven,
16,7% heeft camerabewaking,
33,3% zegt andere maatregelen te nemen.

Op de vraag of de ondernemers beschikken over een beveiligingsdienst wordt als volgt
geantwoord:
•
•

83,3% van de ondernemers zegt geen beveiligingsdienst te hebben.
16,7% is lid van SCBL

R. van Dijk
I. van Boekhout

Pagina
68

2742010

Veiligheidsanalyse

Gemeente Laarbeek

De maatregelen die ondernemers nemen om hun bedrijf te beveiligen zijn veelal gelijk, het
percentage geeft aan welk deel van de ondernemers de maatregelen heeft genomen.

4.7.4 BEHEER
Op de vraag of de ondernemers tevreden zijn over het beheer van het openbaar gebied
antwoordt:
•
•
•

0% is wel tevreden,
66,7% is niet helemaal tevreden en
33,3% is niet tevreden.

Van de ondernemers die niet of niet geheel tevreden zijn, vindt:
•
•
•
•

66,7% dat de groenvoorziening onvoldoende wordt onderhouden,
50% dat er te weinig schoonmaakbeurten zijn,
16,7% dat de kwaliteit van de schoonmaakbeurten onvoldoende is en
33,3% heeft een andere reden ingevuld.

66,7% van de ondernemers is van mening dat er voldoende openbare verlichting op de Stater is.
66,7% geeft aan dat de op heel de Stater ’s nachts de verlichting brandt en 33,3% weet het niet.
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4.7.5 VERKEERSVEILIGHEID
Op de vraag of er knelpunten zijn betreffende de verkeersveiligheid op de Stater, geeft 66,7%
aan dat dit het geval is.
•
•
•

De ingang van de milieustraat wordt als knelpunt gezien.
Er wordt illegaal geparkeerd.
De uitrit van het Bavariaterrein kan gevaarlijk zijn.

Op de vraag of de Stater goed bereikbaar is met het openbaar vervoer geeft 83,3% aan van wel
en 16,7% geeft aan van niet.
Ondernemers zijn in zoverre tevreden over:
•
•
•
•
•

De bewegwijzering naar het terrein: 50% wel tevreden, 16,7% geeft aan niet helemaal
tevreden te zijn en 33,3% geeft aan niet tevreden te zijn.
De bewegwijzering op het terrein: 16,7% is wel tevreden, 16,7 geeft aan niet helemaal
tevreden te zijn en 66,7% geeft aan niet tevreden te zijn.
De bereikbaarheid eigen bedrijf: Alle ondernemers zijn tevreden over de bereikbaarheid
van het eigen bedrijf.
De parkeermogelijkheden in de nabijheid van uw terrein: 40% wel tevreden, 40% niet
helemaal tevreden en 20% niet tevreden.
De ontsluiting van het terrein: 83,3% wel tevreden en 16,7% geeft aan niet tevreden te
zijn.

83,3% van de ondernemers is van mening dat er te weinig parkeergelegenheid voor
vrachtwagens is op de Stater. 16,7% vindt dat er wel genoeg parkeerplaatsen zijn.
83,3% van de ondernemers is van mening dat er te weinig parkeergelegenheid voor
personenauto’s is op de Stater. 16,7% vindt dat er wel genoeg parkeerplaatsen zijn.
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4.8 MARIAHOUT ‐ MARIAHOUT
Van het bedrijventerrein Mariahout zijn 8 bedrijven aangeschreven in het onderzoek, dit is 3,1%
van het totaal. Het aantal enquêtes dat is geretourneerd is 5, dit is een respons van 62,5%.
Kenmerken van de onderneming
Er is verscheidene bedrijvigheid op Mariahout: bouwnijverheid (20%) detailhandel (40%),
zakelijke dienstverlening (20%) en overig (20%).
Op het bedrijventerrein Mariahout zijn hoofdzakelijk kleine bedrijven gevestigd:
•
•
•

60% van de bedrijven heeft 1 t/m 5 personeelsleden.
16,7% van de bedrijven heeft 6 t/m 10 personeelsleden.
33,3% van de bedrijven heeft 11 t/m 20 personeelsleden.

Op het bedrijventerrein Mariahout woont 20% van de ondernemers bij hun bedrijf.
Van de ondernemers op het bedrijventerrein Mariahout is 60% lid van een
ondernemersvereniging. 33,3% hiervan is lid van SBB(L).
Van de ondernemers op het bedrijventerrein Mariahout is 40% lid van SCBL.

4.8.1 ONVEILIGHEIDSGEVOELENS
In de enquête is gevraagd naar de onveiligheidsgevoelens van de ondernemers.
20% van de ondernemers geeft aan zich 1‐5 keer onveilig te hebben gevoeld. De andere 80%
heeft dit nog nooit meegemaakt.
Volgens het merendeel van de ondernemers (60%) is de kans om slachtoffer te worden van een
misdrijf, ten opzichte van de periode 2006‐2008, toegenomen. 40% vindt dat die kans gelijk is
gebleven.

4.8.2 OVERLAST
Op het bedrijventerrein Mariahout geven alle ondernemers aan geen last te hebben gehad van
welke vorm van overlast dan ook.
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4.8.3 SLACHTOFFERSCHAP
Hoe vaak zijn de ondernemers op Mariahout slachtoffer geweest van een vorm van criminaliteit.
De volgende grafiek geeft een overzicht van de resultaten weer.

Tijdens 1 inbraak is er totaal voor €15000,‐ schade geleden.
Op de vraag welke maatregelen ondernemers nemen om diefstal te voorkomen, wordt als volgt
geantwoord:
•
•
•

80% zegt dat ze het bedrijf beveiligen,
60% heeft camerabewaking,
20% zegt dat ze het personeel instructies geven,

Op de vraag of de ondernemers beschikken over een beveiligingsdienst wordt als volgt
geantwoord:
•
•

60% van de ondernemers zegt geen beveiligingsdienst te hebben.
40% is lid van SCBL.
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De maatregelen die ondernemers nemen om hun bedrijf te beveiligen zijn veelal gelijk, het
percentage geeft aan welk deel van de ondernemers de maatregelen heeft genomen.

4.8.4 BEHEER
Op de vraag of de ondernemers tevreden zijn over het beheer van het openbaar gebied
antwoordt:
•
•
•

40% is wel tevreden,
20% is niet helemaal tevreden en
40% is niet tevreden.

Van de ondernemers die niet of niet geheel tevreden zijn, vindt:
•

100% dat de groenvoorziening onvoldoende wordt onderhouden,

60% van de ondernemers is van mening dat er voldoende openbare verlichting op Mariahout is.
60% geeft aan dat de op heel Mariahout ’s nachts de verlichting brandt, 20% zegt dat er geen
licht brand en 20% weet het niet.
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4.8.5 VERKEERSVEILIGHEID
Op de vraag of er knelpunten zijn betreffende de verkeersveiligheid op het bedrijventerrein
Mariahout, geeft 60% aan dat dit het geval is.
•
•

Het betreft zaken omtrent het laden en lossen van vrachtauto’s
Daarnaast wordt opgemerkt dat de wegen te smal zijn

Op de vraag of het bedrijventerrein Mariahout goed bereikbaar is met het openbaar vervoer
geeft 80% aan van niet en 20% weet het niet.
Ondernemers zijn in zoverre tevreden over:
•
•
•
•
•

De bewegwijzering naar het terrein: 40% geeft aan niet helemaal tevreden te zijn en
60% geeft aan niet tevreden te zijn.
De bewegwijzering op het terrein: 50% geeft aan niet helemaal tevreden te zijn en 50%
geeft aan niet tevreden te zijn.
De bereikbaarheid eigen bedrijf: 60% geeft aan tevreden te zijn, 20% zegt niet helemaal
tevreden te zijn en 20% zegt niet tevreden te zijn.
De parkeermogelijkheden in de nabijheid van uw terrein: 20% wel tevreden, 40% niet
helemaal tevreden en 40% niet tevreden.
De ontsluiting van het terrein: 40% geeft aan niet helemaal tevreden te zijn en 60% geeft
aan niet tevreden te zijn.

100% van de ondernemers is van mening dat er te weinig parkeergelegenheid voor
vrachtwagens en personenauto’s is op Mariahout.
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4.9 LIESHOUT – PAPENHOEF
Op papenhoef zijn 6 bedrijven gevestigd, er is echter maar één enquête geretourneerd dus er
kunnen geen conclusies worden getrokken uit de respons.
De belangrijkste bevindingen uit de enquête worden hieronder weergegeven.
Uit de enquête komt naar voren dat de respondent zich de afgelopen twee jaar niet onveilig heeft
gevoeld. De kans om slachtoffer te worden van een misdrijf is volgens de respondent gelijk
gebleven.
De respondent geeft wel aan overlast de hebben ondervonden, het betreft veel overlast met
betrekking tot vervuiling. Weinig overlast betreffende rondhangen en veel overlast van
drugsgebruik.
Dit vindt vooral in de avond en in de nacht plaats.
De respondent geeft aan nooit het slachtoffer te zijn geworden van enige vorm van criminaliteit.
Er is hier ook geen schade geleden.
Om het bedrijf te beveiligen zijn er de standaard maatregelen genomen; verlichting, goede sloten
en een hekwerk.
De respondent is niet tevreden over het beheer van openbare zaken, er wordt aangegeven dat er
gaten in sintels zitten.
De verlichting is in orde.
Verkeerstechnisch is er een opmerking van de respondent, er wordt gesproken over
sluipverkeer van drugsdealers richting Aarle‐Rixtel langs het kanaal.
Het terrein zou niet goed te bereiken zijn met het openbaar vervoer.
Er is volgens de respondent te weinig parkeergelegenheid voor vrachtauto’s op het terrein.
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4.10 LIESHOUT ‐ DEENSE HOEK
Op het bedrijventerrein Deense hoek zijn 6 bedrijven gevestigd, er is echter maar één enquête
geretourneerd wat tot gevolg heeft dat er geen conclusies kunnen worden getrokken uit de
resultaten van de enquête. Desondanks worden de belangrijkste resultaten van de enquête
hieronder beschreven.
Uit de enquête komt naar voren dat de respondent zich de afgelopen twee jaar niet onveilig heeft
gevoeld. De kans om slachtoffer te worden van een misdrijf is volgens de respondent gelijk
gebleven.
De respondent geeft wel aan overlast de hebben ondervonden, het betreft overlast omtrent
vervuiling en rondhangen. De respondent geeft aan wel weinig overlast betreffende deze zaken
te ondervinden. De overlast wordt veroorzaakt door jongeren/scholieren en vindt zowel
doordeweeks als in het weekend in de avond plaats.
De respondent is slachtoffer geworden van vormen van criminaliteit, deze zijn hieronder
weergegeven.

De schade over de inbraken bedroeg €10000,‐.
Om inbraken te voorkomen zijn er maatregelen genomen in de zin van camerabewaking en het
trainen van het personeel.
Ook maakt de respondent gebruik van een brandwerende kluis, bewaard waardevolle spullen in
een apart afgesloten ruimte, beschikt over goede sloten op de deuren en ramen, heeft ’s avonds
verlichting op het pand en beschikt over een inbraak/alarm systeem.
De respondent is tevreden over het openbaar beheer.
De respondent geeft aan dat er ’s nachts geen openbare verlichting op het bedrijventerrein
brandt.
De respondent geeft aan dat er geen verkeertechnische knelpunten zijn en geeft aan dat er
genoeg parkeerplaatsen zijn voor zowel auto’s als vrachtauto’s.

R. van Dijk
I. van Boekhout

Pagina
76

2742010

Veiligheidsanalyse

Gemeente Laarbeek

5. SCHOUWVERSLAG
Tijdens de schouw is de projectgroep verdeeld in twee subgroepen, in elke subgroep was
tenminste één persoon van de betrokken partijen vertegenwoordigd.
Groep 1 bestond uit: Mart Kneepkens (brandweer), Louis Doomernik (politie), Guus Gijsbers
(ondernemersvereniging SBBL), Rob van Dijk (stagiaire).
Groep 2 bestond uit: Rien Kupkens (politie), Hans Kuijpers (gemeente/brandweer), Mari van der
Heijden (Secretaris SCBL), Willy Schrama (ondernemer/brandweer), Ignace van Boekhout
(stagiaire).
Hieronder zijn de bevindingen weergegeven per bedrijventerrein.

5.1 BEEK EN DONK ‐ BEEKERHEIDE
Aankomst op Beekerheide om 17:45 uur.
•

Beekerheide 15A:
De Multimate heeft verschillende zaken tegen het hek van het naastgelegen Hoffman
terrein staan waardoor makkelijk het terrein van Hoffman betreden kan worden. Door
middel van stapels progrond en showmodellen van tuinhekken kan makkelijk over het
hek worden geklommen.
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-

Beekerheide 15: Noud van bussel heeft pallets tegen het hek staan die makkelijk in
brand kunnen worden gestoken. In geval van brand op het terrein, is het voor de
brandweer moeilijk het terrein te betreden, er is namelijk geen sleutelkluis aanwezig.
o Buurman Noud van Bussel (oude pand Schijndel Anteak) heeft de
groenvoorziening tegen het pand laten groeien. Het is niet onderhouden en
verschaft kwaadwillende een plek om ongezien hun gang te gaan.

-

Beekerheide oude pand Schijndel Anteak: de spijlen in het hek zijn verbogen wat
toegang verschaft tot het terrein. Dit is twee jaar geleden ook geconstateerd en
schijnbaar is er niets mee gedaan.

-

Beekerheide 12: Alle sloten op het pand zijn slecht, waardoor er makkelijk in te breken
is. Er stonden twee onafgesloten containers, 1 van het kinderdagverblijf en 1 van het
schildersbedrijf “roda exclusive painting”.

-

Beekerheide 14: De achterkant van het terrein ziet er erg onverzorgd uit, veel
verwilderd groen en allerlei attributen om andere panden te betreden. Zo lag er een
ladder los tussen de rest van de spullen. Dit was allemaal makkelijk te bereiken wegens
het ontbreken van een degelijk hekwerk.

-

Beekerheide 7: Het grote terrein van Thermisol is na sluitingstijd in geval van calamiteit
voor de brandweer niet te bereiken wegens het ontbreken van een sleutelkluis. Tevens
ligt het isolatiemateriaal tegen het hek opgeslagen, mocht dit in brand worden gestoken
dan leidt dit tot een zeer grote brand vanwege de lichtheid van het materiaal en de grote
hoeveelheid hiervan.

-

Beekerheide 1: Het grote terrein van Safe BV is na sluitingstijd in geval van calamiteit
voor de brandweer niet te bereiken wegens het ontbreken van een sleutelkluis.

-

Beekerheide 32A: Het lage hek naast het terrein van Winny Maas verschaft toegang tot
het terrein van Winny Maas
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Naast nr 36 is een klein paadje wat mooi als vluchtroute gebruikt zou kunnen worden
richting de kanaaldijk.
Groenvoorziening aan de kant van de weg is slecht onderhouden. Er is wel gesnoeid
maar het afval is nog niet opgeruimd.

-

Vanaf de Hoffman groep tot aan het pand van Van Schijndel staan vrachtwagens
geparkeerd. Deze lijken er al even te staan.

-

Er kan onduidelijkheid ontstaan over de aanduiding van bedrijven, zoekende chauffeurs
zouden het doodlopende deel in kunnen rijden en vervolgens moeite hebben met het
eruit rijden.
In de doodlopende straat op Beekerheide staat een aanhanger vol met troep.

-
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5.2 BEEK EN DONK – BEEKERHEIDE (RIJAKKERWEG)
-

Containers van Jeurgens zijn niet afgesloten en ligt vol met brandbaar materiaal
Achter het pand van Grasveld civiele techniek ligt veel brandbaar materiaal tegen het
pand aan.

5.3 BEEK EN DONK – BEEKERHEIDE (WILLEMSSTRAAT)
-

-

Willemstraat 3: voor de sportschool is weinig parkeergelegenheid, het gevolg is dat
mensen in de berm parkeren.
Willemstraat 7: achterkant van het pand ziet er zeer onverzorgd uit veel rotzooi. Ook is
er slecht hang en sluitwerk op de panden aanwezig. Het sfeertje wat er hangt nodigt uit
voor “slechte praktijken”.
Algemeen:
o Op het terrein staan veel toegankelijke containers open. Brandstichting wordt
hierdoor vergemakkelijkt.
o Het asfalt op het terrein is niet al te best, dit heeft invloed op de uitstraling van
het terrein.
o Aanduiding van de bedrijven op het terrein kan beter.
o Parkeermogelijkheden op het terrein moeten duidelijk worden aangegeven
aangezien dit voor overlast zorgt.
o Bedrijven met een groot terrein en hekwerk zijn niet voorzien van een
sleutelkluis.
o Er zijn nogal wat panden die voorzien zijn van slecht hang en sluitwerk, deze zijn
makkelijk te betreden voor kwaadwillende.
o Er wonen veel particulieren op het terrein, dit werkt preventief.

5.4 BEEK EN DONK – BEMMER
Aankomst op Bemmer om 19:30 uur.
-

Achterkant van Limado (Wellestraat) heeft een grote hoeveelheid banden opgeslagen,
een deel van de banden ligt tegen het hek aan en is makkelijk aan te steken. Ook is het
terrein makkelijk te betreden wegens het ontbreken van stukken beton in de muur. Ook
is er een risico dat de ondernemer vertrekt en de gemeente met de grote hoeveelheid
banden laat zitten.

-

Vonderweg 27: Heeft veel troep onder het afdak liggen, waaronder pallets, in geval van
brandstichting vliegt het pand en aangrenzende panden in de brand.

-

Bereikbaarheid Elmo antiek is zeer slecht, het gehele terrein staat vol met spullen en
auto’s. Mocht er op het terrein brand uitbreken dan kan de brandweer onmogelijk
effectief de brand bestrijden. Ook hier hangt geen sleutelkluis.
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-

Leekbusweg 7G: haardjesland heeft pallets los tegen de muur staan.

-

Leekbusweg 7: er ligt een grote stapel autobanden onder de trap. Als dit wordt
aangestoken leidt dit tot grote schade.

-

Haverkamp 4A: er ligt rotzooi op de weg, stenen en andere troep.
Haverkamp 1: van de Zanden parket heeft een hoop rotzooi tegen het pand aan staan.

-

Everbest 54: ten opzichte van de rest is het terrein een grote puinhoop. Dit is niet echt
goed voor de uitstraling van het bedrijventerrein.

-

Brakenweg: veel hout op het terrein aanwezig en ook tegen het gebouw aan

Algemeen:
- Grote panden aan de Vonderweg met een groot hekwerk beschikken niet over een
sleutelkluis.

5.5 LIESHOUT ‐ STATER
‐

‐
‐
‐

Goede bluswatervoorzieningen
o Een sloot voor Bavaria
o Goed aangegeven blusputten
Er is maar één vluchtweg voor auto’s op de Stater
Fietsers en voetgangers kunnen het terrein ook aan de achterkant betreden
Speelactief (nr. 18) heeft brandbare spullen tegen het gebouw aan staan. Dit zijn met
name pallets, die gemakkelijk branden. Daarnaast is terrein via de achterkant te
bereiken, aangezien hier geen hekwerk is geplaatst.
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‐

Nr. 30 en blok hebben geen van allen een hekwerk rond de gebouwen. Er zijn veel
mogelijkheden om door ramen naar binnen te kijken, waardoor waardevolle spullen
gemakkelijk opgemerkt kunnen worden. De garagedeuren hebben ramen zonder tralies,
waardoor ook hier mogelijkheden zijn om naar binnen te komen. In de buurt liggen ook
losse bakstenen, deze kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld ramen in te gooien.

‐

Kantes special products heeft blauwe brandbare vaten, die op een pallet ingewikkeld in
folie, tegen het gebouw aan staan. Dit brengt een brandrisico met zich mee.

‐

Het gebouw van Respo is gemakkelijk te benaderen, aangezien er geen hek voor staat.
Daarnaast is er ook geen sprake van goede eigenverlichting. Voorkant van het gebouw
wordt niet verlicht.

5.6 LIESHOUT ‐ DEENSE HOEK
‐

Swinkels: Aan de achterkant van het gebouw zijn een aantal pallets over de muur heen
gevallen, waardoor er nu een gemakkelijk opstapje is gecreëerd. Daarnaast is de
betonnen muur op twee punten afgebroken, waardoor de toegang tot het terrein is
vergemakkelijkt. Op één plek is het gat opgevuld door een hek die gemakkelijk opzij te
schuiven is. Op de tweede plek is er een hek geplaatst waar gemakkelijk overheen te
klimmen is. Verder zijn er aan de achterkant hoge bomen die over het terrein heen
hangen. Deze zouden door de gemeente gesnoeid moeten worden.

5.7 LIESHOUT ‐ PAPENHOEF
‐

Timmerbedrijf: heeft aan de achterkant een hele hoop houtopslag buiten staan, wat erg
brandgevoelig is. Aan de voorkant is er ook houtopslag, maar deze wordt niet beschermd
door een hekwerk.

‐

Jansen nr.9: er staat een elektriciteitskastje tegen het hek aan, wat gebruikt kan worden
als opstapje om zo het terrein gemakkelijk te betreden.

5.8 MARIAHOUT
‐

Harold Vereijken: het is gemakkelijk om over het hek heen te klimmen en de spullen,
waaronder pallets, in brand te steken die tegen het gebouw aan staan.

5.9 AARLE‐RIXTEL ‐ BOSSCHEWEG
‐
‐

Veel verkeer op deze weg
Nr. 83 en buren: het terrein is gemakkelijk bereikbaar aangezien er geen hekwerk
geplaatst is. Op het terrein een hoop rotzooi en brandbare spullen, zoals aanmaakhout en
een houten wagen.
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5.10 AARLE‐RIXTEL ‐ DUIVENAKKER
‐

Geen bijzonderheden
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5.11 AARLE‐RIXTEL ‐ HELMONDSEWEG‐KANAALDIJK
‐
‐

Mogelijkheid om bij veel bedrijven door de ramen naar binnen te kijken
Fixet: veel houtopslag tegen het gebouw aan

‐

Bouwbedrijf Roubos: golfplaten achter op het terrein, waarbij ook twee grote banden en
een computerscherm gevonden zijn.

5.12 AARLE‐RIXTEL – TORENAKKER
‐

Jeurgens: heeft een nieuw hekwerk geplaatst, wat een goede verbetering is ten opzichte
van twee jaar geleden.

‐

Verder geen bijzonderheden.
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6. VERGELIJKING ONDERZOEKSMETHODEN
Om tot een volledig beeld te komen van de veiligheidssituatie op de bedrijventerreinen in
Laarbeek is het van belang dat de drie onderzoeksinstrumenten met elkaar worden vergeleken.
De politiecijfers geven objectieve veiligheid weer en de enquêteresultaten geven zowel de
objectieve veiligheid, als subjectieve veiligheid weer. Tijdens de schouw is in de praktijk de proef
op de som genomen en heeft de projectgroep zich gebogen over de veiligheid op de
bedrijventerreinen.
Deze drie analyses worden in dit hoofdstuk met elkaar vergeleken, zodat de verschillen en
verbanden beschreven kunnen worden en er een volledig beeld ontstaat van de
veiligheidssituatie op de verschillende bedrijventerreinen in Laarbeek.
Hier volgt per bedrijventerrein een specifieke benadering van de uitkomsten van de
onderzoeksinstrumenten en de mogelijke verbanden daartussen.

6.1 BEEK EN DONK ‐ BEMMER:
Op het bedrijventerrein de Bemmer zijn 93 bedrijven aangeschreven in het onderzoek, dat is
36,5% van het totaal aantal bedrijven binnen de gemeente. Het is voor te stellen dat wegens de
grootte van het terrein het incidentencijfer eveneens het hoogst is.
Uit de politiecijfers blijkt dat het verkeersproblematiek heeft meest voorkomend is op de
Bemmer, dit is tevens terug te zien in het aantal verkeersongevallen, dit cijfer ligt ook relatief
hoog.
Uit de enquête blijkt eveneens dat de ondernemers last hebben van de verkeerssituatie op de
Bemmer. De ondernemers uitten hun ongenoegen over het tekort aan parkeerplaatsen op
Bemmer, vooral voor vrachtwagens.
Tijdens de schouw is parkeerproblematiek niet zo zeer aan de orde gekomen, wellicht is het
anders op werkdagen, wanneer de verkeersdrukte hoger ligt dan tijdens de schouw.

6.2 BEEK EN DONK ‐ BEEKERHEIDE
Beekerheide is, op Bemmer na, het grootste bedrijventerrein van Laarbeek. 74 bedrijven zijn
aangeschreven in het onderzoek, dat is 29% van het totaal.
Uit de politiecijfers komen geen alarmerende zaken naar voren. De incidenten die zich hebben
voorgedaan op Beekerheide worden als normaal beschouwd voor een bedrijventerrein van die
grootte. Ook op Beekerheide zijn de cijfers omtrent verkeersoverlast en de daarbij horende
verkeersongevallen het hoogst.
Uit de enquête komt naar voren dat er veel parkeeroverlast is wat in kleine mate terug te vinden
is in de politiecijfers. Verder is opvallend dat meerdere ondernemers aangeven overlast te
hebben ondervonden betreffende verschillende onderwerpen. In de cijfers van de politie komt
dit niet zo sterk naar voren, er is een grote kans verschillende vormen van overlast niet wordt
gemeld bij de politie.
R. van Dijk
I. van Boekhout

Pagina
85

2742010

Veiligheidsanalyse

Gemeente Laarbeek

Ook zijn er meerde gevallen bekend van een overval/beroving, dit komt echter slechts één keer
in de politiecijfers naar voren.
Tijdens de schouw is opgevallen dat er voor het terrein van Hoffman veel vrachtauto’s
geparkeerd staan. Dit is waarschijnlijk een onderdeel van de parkeeroverlast die de
ondernemers in de enquête aangeven. Uit de enquête komt naar voren dat de ondernemers geen
last/weet hebben van de mogelijke brandgevaarlijke situaties die kunnen ontstaan. Uit de
schouw kwam namelijk naar voren dat er weldegelijk mogelijkheden zijn tot brandstichting,
zaken als; open containers, pallets, groen, etc. werden aangemerkt als brandgevaarlijk.
Aan de kant van Willemstraat/Brugstraat werd eveneens duidelijk dat men hinder ondervindt
van het parkeergedrag van bezoekers. Met name de sportschool heeft veel auto’s in de berm
staan.
Uit de enquête komt naar voren dat de tevredenheid over het beheer van het bedrijventerrein
evenredig verdeeld is. Mogelijk komt dit door de ligging van bedrijven. Er zijn bedrijven die ten
opzichte van de ander erg gunstig liggen, het ziet er verzorgd uit en er is weinig parkeeroverlast.
In andere delen speelt de problematiek en daar komt een groot deel van de klachten ook
vandaan

6.3 AARLE‐RIXTEL ‐ DUIVENAKKER
Duivenakker is het grootste bedrijventerrein van Aarle‐Rixtel, van het terrein de Duiverakker
zijn 20 bedrijven aangeschreven in het onderzoek, dit is 7,8% van het totaal.
De politiecijfers laten een grote hoeveelheid overlast zien. Daarnaast zijn er enkele incidenten
van vernielingen of beschadigingen. Vooral de vernielingen aan openbaar gebied komt bij geen
enkel ander bedrijventerrein voor en zijn opvallend. Er is geen duidelijk verband tussen de
overlast en de daarvoor aan te wijzen groep.
De enquêteresultaten geven hetzelfde beeld weer als de politiecijfers. De Ondernemers hebben
in tegenstelling tot de andere bedrijventerrein nauwelijks last van parkeeroverlast. Naast
parkeeroverlast kwamen er andere vormen van overlast naar voren, het betreft hier
geluidsoverlast, rondhangen, straatraces, vernielingen en vervuiling. Een deel van de
vernielingen komen tevens uit de politiecijfers naar voren.
Tijdens de schouw was het niet mogelijk om de onderzoeksresultaten te bevestigen.

6.4 AARLE‐RIXTEL ‐ TORENAKKERS
Van het terrein de Torenakkers zijn 20 bedrijven aangeschreven in het onderzoek, dit is 7,8%
van het totaal.
Uit de politiecijfers blijkt dat Torenakkers het meest te maken heeft met
vernielingen/zaakbeschadiging.
Uit de enquêteresultaten blijkt dat ondernemers overlast ondervinden van parkeeroverlast en
vervuiling. Deze resultaten zijn terug te vinden in de politiecijfers.
Geen van de bovenstaande vormen van overlast werd aangetroffen tijdens de schouw.
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6.5 AARLE‐RIXTEL ‐ HELMONDSEWEG‐KANAALDIJK
Van het terrein Helmondseweg/kanaaldijk zijn 13 bedrijven aangeschreven in het onderzoek,
dit is 5,1% van het totaal.
Uit de politiecijfers blijkt dat er sprake is van verkeersoverlast, dit is tevens terug te zien in het
aantal verkeersongevallen op het terrein, dit cijfer is het hoogst van het aantal incidenten op het
terrein.
Uit de enquête komt naar voren dat er sprake is van een tekort aan parkeerplaatsen voor
vrachtwagens, tevens markeren de ondernemers vervuiling als overlastgevende factor.
Geen van de bovenstaande vormen van overlast werd aangetroffen tijdens de schouw.

6.6 LIESHOUT – DE STATER
Van het terrein de Stater zijn 15 bedrijven aangeschreven in het onderzoek, dit is 5,9% van het
totaal.
Uit de politiecijfers blijkt dat er op de stater veel overlast is van fietsendiefstal. Mogelijk komt dit
cijfer tot stand door het groot aantal fietsendiefstallen bij de bushalte aangrenzend aan het
terrein. Uit de enquête blijkt niet dat er op dergelijke schaal fietsen worden gestolen.
De politiecijfers geven tevens weer dat er sprake is van verkeersoverlast, dit is na het cijfer
fietsendiefstal het hoogste cijfer.
De enquête resultaten geven als overlast de volgende factoren aan: vervuiling, parkeeroverlast,
rondhangen, straatraces en vernielingen. Van deze vormen van overlast komt alleen
parkeeroverlast uit de politiecijfers naar voren.
Gedurende de schouw is geen parkeeroverlast waargenomen, deze is grotendeels verdwenen
volgens leden van de ondernemers uit de projectgroep. Wel is er, met name op zaterdag, nog
overlast van de druk bezochte milieustraat.
Tijdens de schouw kwam naar voren dat hier en daar brandbare spullen niet op de juiste manier
waren opgeslagen.

6.7 LIESHOUT – PAPENHOEF
Van het bedrijventerrein Papenhoef zijn 6 bedrijven aangeschreven in het onderzoek, dit is 2,4%
van het totaal, er is echter maar één enquête geretourneerd wat tot gevolg heeft dat er geen
conclusies kunnen worden getrokken uit de resultaten van de enquête.
Uit de politiecijfers blijkt dat de meeste aangifte worden gedaan naar aanleiding van een
inbraak, zowel uit huis als uit een voertuig. Verder zijn er geen noemenswaardige incidenten te
vinden in de politiecijfers.
De schouw heeft verder niets kunnen toevoegen.
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6.8 LIESHOUT ‐ DEENSE HOEK
Bedrijventerrein Deense Hoek is apart van de overige bedrijventerreinen in Lieshout genomen
gezien de geografische ligging. Op het bedrijventerrein Deense hoek zijn 6 bedrijven gevestigd,
dit is 2,4% van het totaal, er is echter maar één enquête geretourneerd wat tot gevolg heeft dat
er geen conclusies kunnen worden getrokken uit de resultaten van de enquête.
De cijfers zijn dermate laag dat er nauwelijks gesproken kan worden van overlast. Wellicht zijn
er nog mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verbeteren aangezien dit het “hoogste” cijfer
heeft.
De schouw heeft verder niets kunnen toevoegen.

6.9 MARIAHOUT ‐ MARIAHOUT
Van het bedrijventerrein Mariahout zijn 8 bedrijven aangeschreven in het onderzoek, dit is 3,1%
van het totaal.
De politiecijfers geven nauwelijks incidenten weer, hetgeen niet verbazingwekkend is gezien de
grootte van het bedrijventerrein.
Het enige wat naar voren kwam was dat er twee maal was ingebroken. Verder komen zowel uit
de politiecijfers als de enquête geen bijzonderheden naar voren.
Tijdens de schouw werd duidelijk dat bedrijventerrein Mariahout als veilig kan worden
beschouwd, er konden nauwelijks onveiligheden geconstateerd worden.
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7. CONCLUSIES
Uit de totale veiligheidsanalyse kunnen de volgende conclusies worden getrokken. Allereerst
zullen algemene conclusies en aanbevelingen gegeven worden en vervolgens de conclusies en
aanbevelingen per bedrijventerrein. Met deze conclusies wordt antwoord gegeven worden op de
hoofdvraag:
Er zijn enkele aandachtspunten die veel terugkomen in het onderzoek. De volgende conclusies
hebben betrekking op alle bedrijventerreinen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat de gemeente Laarbeek ‘veilige’
bedrijventerreinen huisvest.
De meest voorkomende vorm van overlast is parkeeroverlast, zo blijkt uit de
veiligheidsanalyse.
De aangiftebereidheid van de ondernemers verschilt per incident.
Er kan geconcludeerd worden dat ondernemers aangifte doen van “grote” incidenten,
“kleine” incidenten worden over het algemeen niet gemeld.
Het dient aanbevolen te worden de ondernemers bewust te maken van het risico dat ze
nemen met het niet afsluiten van volle containers.
Dit geldt ook voor het plaatsen van afval, met name karton en pallets, tegen het
bedrijfspand aan.
Om in noodgevallen de brandweer snel ter plaatse te kunnen laten komen, is het voor
veel ondernemers aan te bevelen een sleutelkluis aan het hek te bevestigen.
Een deel van de ondernemers woont bij het bedrijf op het terrein, hetgeen wat de sociale
controle vergroot en wellicht het terrein minder aantrekkelijk maakt voor
kwaadwillende.

Het ledenaantal van het SCBL is nog steeds laag en ook de rol van deze partij is voor veel
ondernemers niet duidelijk en zien het nut van collectieve beveiliging niet in.
Het veiligheidsniveau op de bedrijventerreinen in Laarbeek is relatief hoog. Er komen relatief
weinig incidenten voor en hetgeen dat voorkomt zijn over het algemeen kleine vergrijpen. Er
komt een enkel geweldsincident voor, dit is echter niet systematisch of terug te brengen naar
een specifiek bedrijventerrein.
Uit de cijfers van de politie blijkt dat er nog steeds veel parkeeroverlast voorkomt en het blijkt
dat er zo nu en dan ongelukken plaatsvinden op verschillende locaties.
Met het veiligheidsgevoel van de ondernemers, zowel op het eigen terrein als in de omgeving, zit
het goed. De ondernemers voelen zich niet onveilig en komen zelf nauwelijks met punten voor
verbetering. Specifieke plekken waar het eventueel onveilig is, worden niet aangewezen.
Om een hogere participatiegraad te realiseren is het noodzakelijk op een andere manier met de
ondernemers te communiceren. Tijdens het verstrekken van de enquête kwam naar voren dat
een groot deel van de ondernemers geen kennis hadden van de KVO certificering van hun
bedrijventerrein.
Zodoende is het aan te bevelen om vanuit de projectgroep op een ander niveau te communiceren
met de ondernemers. Dit kan op verschillende manieren, zoals via internet, de (geschreven)
pers, voorlichting of via de ondernemersverenigingen.
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7.1 CONCLUSIES PER BEDRIJVENTERREIN
Hier volgen de conclusies per bedrijventerrein. De zojuist beschreven algemene conclusies
worden hierbij niet nogmaals genoemd, omdat deze voor bijna alle bedrijventerreinen van
toepassing zijn.

7.1.1 BEEK EN DONK ‐ BEMMER:
Uit de veiligheidsanalyse blijkt dat de drie onderzoeksresultaten vrijwel met elkaar overeen
komen wat betreft Bemmer. Er kan over Bemmer worden gesproken als een ‘normaal’
bedrijventerrein wat betreft veiligheid.
•
•

Verkeersproblematiek komt het meest voor in vergelijking met andere categorieën.
Parkeerproblematiek wordt als storend ervaren.

7.1.2 BEEK EN DONK – BEEKERHEIDE
Uit de veiligheidsanalyse blijkt dat Beekerheide, een over het algemeen redelijk veilig
bedrijventerrein, enkele onwenselijkheden met zich meebrengt. Er zijn geen alarmerende
incidenten geweest, wat de enquête grotendeels bevestigd heeft.
•
•
•
•
•
•
•

Uit de politiecijfers komen geen alarmerende zaken naar voren. De incidenten die zich
hebben voorgedaan op Beekerheide worden als normaal beschouwd voor een
bedrijventerrein van die grootte.
Ook op Beekerheide zijn de cijfers omtrent verkeersoverlast en de daarbij horende
verkeersongevallen het hoogst.
Verschillende vormen van overlast worden aangegeven in de enquête, dit wordt niet
gemeld.
Uit de enquête komt naar voren dat de ondernemers geen last/weet hebben van de
mogelijke brandgevaarlijke situaties die kunnen ontstaan.
Aan de kant van Willemstraat/Brugstraat werd eveneens duidelijk dat men hinder
ondervindt van het parkeergedrag van bezoekers.
Tevredenheid over het beheer verschilt per locatie op het terrein.
Bezoekers van de horeca‐ en sportgelegenheid ondervinden overlast omtrent het
parkeren wegens gebrek aan parkeerplaatsen.

7.1.3 AARLE‐RIXTEL ‐ DUIVENAKKER
Uit de veiligheidsanalyse blijkt dat er zich op Duivenakker verschillende incidenten hebben
voorgedaan met betrekking tot overlast.
•
•

Er zijn enkele incidenten van vernielingen of beschadigingen.
Geen parkeeroverlast.
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7.1.4 AARLE‐RIXTEL ‐ TORENAKKERS
Uit de veiligheidsanalyse blijkt dat er zich meer afspeelt op Torenakkers dan bij de politie
bekend is. Zo wordt er in de enquête het volgende weergegeven:
•
•
•

vernielingen/zaakbeschadiging.
Parkeeroverlast
Vervuiling

Hiervan is in het politiedossier nauwelijks iets terug te vinden.

7.1.5 AARLE‐RIXTEL ‐ HELMONDSEWEG‐KANAALDIJK
Uit de veiligheidsanalyse blijkt dat het bedrijventerrein relatief veilig is met weinig incidenten.
•
•
•

Uit de politiecijfers blijkt dat er sprake is van verkeersoverlast, dit is tevens terug te zien
in het aantal verkeersongevallen op het terrein.
Tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens.
vervuiling

7.1.6 LIESHOUT – DE STATER
•
•
•

Veel overlast is van fietsendiefstal.
Verkeersoverlast
Op zaterdag, nog overlast van de druk bezochte milieustraat.

7.1.7 LIESHOUT – PAPENHOEF
•
•

Op het bedrijventerrein Papenhoef zijn 6 bedrijven aangeschreven in het onderzoek, dit
is 2,4% van het totaal, er is echter maar één enquête geretourneerd wat tot gevolg heeft
dat er geen conclusies kunnen worden getrokken uit de resultaten van de enquête.
Meest voorkomende incidenten hebben te maken met inbraak

7.1.8 LIESHOUT ‐ DEENSE HOEK
•
•

Van het bedrijventerrein Deense hoek zijn 6 bedrijven aangeschreven in het onderzoek,
dit is 2,4% van het totaal, er is echter maar één enquête geretourneerd wat tot gevolg
heeft dat er geen conclusies kunnen worden getrokken uit de resultaten van de enquête.
De cijfers over zijn dermate laag dat er nauwelijks gesproken kan worden van overlast.
Wellicht zijn er nog mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verbeteren aangezien dit
het “hoogste” cijfer heeft.
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7.1.9 MARIAHOUT – MARIAHOUT
Uit de veiligheidsanalyse blijkt dat het bedrijventerrein relatief veilig is met weinig incidenten.
•
•

Nauwelijks incidenten
Het enige wat naar voren kwam was dat er twee maal was ingebroken.
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