
OP DE HOOGTE
KVO update Bedrijvenpark Esp februari 2021 

Er zijn geen incidenten gemeld door politie, brandweer en gemeente. 
Het langs de slagboom afrijden over het gras bij AME > OBE denkt na
over een oplossing.  
Het tegen de slagboom aanrijden… helaas gebeurt dit nogal eens. We
zijn aan het proberen om daar een drempel te laten plaatsen. De
ledstrip is al geplaatst op de slagboom. 
Er is een extra schouw ronde over het terrein geweest. Dit om in kaart
te brengen waar mogelijke onveilige situaties zouden kunnen ontstaan
als relschoppers op ons terrein komen. Ieder is persoonlijk benaderd.
Let daar aub allen op, want als de inhoud van je aanhanger/ container
bijvoorbeeld in brand wordt gestoken heeft het ook effect op je
buurman. 

Op 4 december en op 12 februari zijn er weer KVO-vergaderingen
gehouden. Samen met de brandweer, gemeente, politie en ondernemers.
  

Enkele opmerkingen uit deze KVO-vergaderingen:

Als u iets signaleert op het terrein geef het 
door via de BuitenBeterApp. 

Gaat snel en makkelijk. 
Samen zorgen we voor een Veilige Omgeving. 

 

 



Wat moet je doen als er iets
gebeurt bij je buurman of groter
....op ons terrein? Het
voornemen om samen een
protocol op te stellen is er al
een tijd, maar Corona gooit nog
steeds de boel flink overhoop.
Maar wellicht dat het nu beter
past in de diverse agenda’s.
Want om dit protocol op te
stellen hebben wij de hulp
nodig van o.a. de BHV’ers.

Het protocol moet door ons
samen opgesteld worden.  Het
moet tenslotte voor ons allen
werken.. >>>>>>>>>>>>>>>>>

 Wie wil hier graag aan
meewerken ?
Kost echt niet zo veel
tijd. Geef We
heGeebben vooral
input nodig. Hoe zien
jullie dat als er iets
gebeurd met jullie
pand ? als er een
ongeluk is op het
terrein ? etc.
Er zijn interne
plannen, maar wat als
het net buiten je deur
gebeurd ?

info@bedrijvenparkesp.nl of op 06-13545713 Manuela de Heer 

Calamiteitenprotocol Calamiteiten protocol 

Geef je tips via de
mail, telefoon of

via Teams...


