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Rients Leijenaar (kantoorvakhandel de
Leeuwarden is een prachtige stad: mooie historische panden,

Boer) - (058) 212 47 37

prachtige grachten en groen. Maar op maandag lijkt het soms

Riemy Adema (HEMA) - (058) 215 08 55

wel een vuilnisbelt… Elke maandagavond wordt het oud papier

Monique Olivier (De wereld van thee) -

opgehaald na 18 uur. Wat je ziet is dat veel ondernemers

06 5208 5637

KVO Binnenstad & Schrans

’s ochtends hun oud papier al buitenzetten. Vaak is het papier
niet samengebonden. Het verwaait dan over straat en vormt
daardoor veel zwerfvuil. Dit is bepaald geen visitekaartje!

Contactpersonen KVO
Schrans

Voorstel is om geen papier meer buiten te zetten vóór 17.00
uur. Er wordt alleen samengebonden papier buitengezet, in een

Harm Pijper (manager Albert Heijn) -

dichte doos mag natuurlijk ook. Zo houden we met elkaar de

(058) 280 0144

stad een stuk schoner!

Greetje Schuurmans (Bakkerij
Schuurmans) - 06 1156 9000

Toezichtmodel

Adviseurs
Hayo Galema (Binnenstadsmanager/

Ook op andere wijze, zoals door het

voorzitter KVO Binnenstad) -

gezamenlijk bijwonen van een dagelijkse

06 1585 2062

briefing, houden wij elkaar op de hoogte

Astrid Wassenaar (politie Leeuwarden) -

van de problematiek die speelt.

0900-8844
Jan Kees Toxopeus (brandweer) -

Zo werden afgelopen jaar, dankzij door

(088) 229 89 42

ondernemers ingezonden beeldmateriaal,

Esther Holman (gemeente) -

verschillende winkeldiefstallen opgelost.

(058) 233 86 50

Als deelnemer van het integrale samen-

Het is van belang, dat u altijd melding doet

werkingsproject ‘Toezichtmodel’, houdt de

bij Trigion of zelf aangifte doet bij de politie

politie samen met Trigion en Stadstoezicht

van een strafbaar feit of verdachte situatie.

dagelijks specifiek toezicht in de binnenstad

Keurmerk Veilig Ondernemen
Beste ondernemer,

Belangrijke links /
e-mailadressen

Daar mogen we best trots op zijn! Uniek is ook de samenwerking
die particuliere beveiligers van Trigion hebben met Politie en

Voor u ligt een verse nieuwsbrief van het project Keurmerk Veilig

Stadstoezicht. Goede communicatie en elkaar bijstaan is effectief

Ondernemen in de binnenstad en aan de Schrans. Er is werk

in het bestrijden van overlast, dat wijzen cijfers uit.

aan de winkel want in september gaan we weer certificeren en

Samenwerking is de sleutel tot succes.

van Leeuwarden, het stationsgebied en het

Uiteraard snappen wij dat u niet altijd in

winkelgebied rondom de Schrans.

de gelegenheid bent om direct aangifte te

Website Collectieve Winkelontzeggingen

speerpunten voor de komende periode bepalen. Dat doen we

doen. U kunt dan ook specifiek als bedrijf

https://dashboard.ledenportaal.net

graag samen met u!

Wellicht was het al opgevallen, dat we deze

of winkelier digitaal bij ons een account

surveillance zoveel mogelijk per fiets doen.

aanmaken en terecht via:

Website ‘Hoe veilig is uw zaak?’

Binnenstad en Schrans zijn het grootste KVO-winkelgebied in

Hierdoor zijn we gemakkelijk aanspreekbaar

www.politie.nl

www.hoeveiligisuwzaak.nl

Nederland en gecertificeerd op het hoogst mogelijke niveau.

Tot slot, ziet u iemand in uw bedrijf of win-

Contactgegevens Trigion voor meldingen

kel en vertrouwt u het niet? Schroom dan

E-mail: zaailandbeveiliging@gmail.com

Daarnaast staat de politie portofonisch in

vooral niet om de politie of Trigion te con-

Telefoon: 06 1139 3807

directe verbinding met Trigion beveiliging,

tacten, wij zijn vaak dichterbij dan u denkt.

Hayo Galema
Binnenstadsmanager
Voorzitter werkgroep KVO-winkelgebied binnenstad en Schrans

en snel op elke locatie binnen het projectgebied inzetbaar.

Stadstoezicht en NS personeel op station

WhatsApp-groep
Er is een WhatsApp-groep voor ondernemers getiteld Veilig Leeuwarden. Die gebruiken

Leeuwarden. Hierdoor kunnen wij snel

Robert-Jan Huver en Arjen Siccama

we om elkaar snel op de hoogte te stellen van spoedmeldingen. Aanmelden kan via Hayo

anticiperen op meldingen van bijvoorbeeld

Coördinatoren Toezichtmodel

Galema, die de groep beheert.

een verdachte situatie, hulpverlening of een

Politie Noord-Nederland,

winkeldief.

Team Leeuwarden

Nieuwe website

E-mail: Tzml.a6@friesland.politie.nl
De Stichting Binnenstadsmanagement heeft een nieuwe website waarop allerlei
ondernemersnieuws en –informatie te vinden is. Ook veel informatie over KVO en wat we
doen in dat project. Neem eens een kijkje op www.binnenstad-leeuwarden.nl
Je kunt vanuit deze pagina ook via een persoonlijke login de portrettengalerij van de
winkelverboden inzien.
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Oproep: Versterk
werkgroep KVO!
In de werkgroep Keurmerk Veilig
Ondernemen zitten een aantal
ondernemers. Input van hen is
essentieel. Ondernemers zijn de ogen
en oren in de straat en de verbinding
naar hun collega’s. We zoeken nieuwe
mensen die vier keer per jaar willen
meedenken met gemeente, politie
en brandweer op de onderwerpen
schoon, heel en veilig. Meld je aan bij
Hayo Galema.
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10 tips brandveilig ondernemen

Hercertificering
Eenmaal per drie jaar wordt de kwaliteit van het KVO-project beoordeeld door het KIWA,

5. Let op bij brandgevaarlijke werkzaamheden

een landelijk keuringsinstituut. Er wordt gekeken of er goede afspraken zijn gemaakt en

In zeker één op de tien bedrijfsbranden is de oorzaak

of die vervolgens ook worden uitgevoerd. Die hercertificering is ook het moment om

onachtzaamheid bij brandgevaarlijke werkzaamheden.

onderzoek te doen naar de veiligheid en te zien of je aandacht moet verleggen naar nieuwe

6. Zorg voor vrije vluchtroutes

zaken.

Landelijk project
“Camera in beeld”
Wij vragen ondernemers hun camera
bij de politie aan te melden voor het
landelijke project “Camera in beeld”.

Houd vluchtroutes altijd vrij van obstakels. Plaats (naast de
eventueel verplichte vluchtrouteaanduidingen) stickers of zorg

We bepalen wat we gaan doen aan de hand van:

voor belijning op de grond.

- Een enquête onder ondernemers in de winkelstraten (voorjaar 2018).

7. Maak een ontruimingsplan

- Een schouw van de straten met ondernemers, gemeente, politie en brandweer. De

Wie zorgt voor de veiligheid van de werknemers en klanten?

schouw is afgelopen januari geweest.

Wie belt 112? Wie vangt de hulpdiensten op (info verstrekken:

- Cijfers van Politie en Brandweer. Welke incidenten komen voor en waar zit stijging en

plattegrond, aanwezigheid gevaarlijke stoffen, plaats gas/elektra

daling.

afsluiters)?

1. Zet geen gemakkelijk brandbare materialen bij
ontstekingsbronnen

Camerabeelden spelen een belangrijke

Op basis van deze drie zaken stellen we een plan van aanpak op. We overleggen vier keer

rol bij het oplossen van misdrijven.

per jaar en meten de voortgang. Het is zover: dit jaar gaan we hercertificeren. We vragen uw

Ze mogen pas opgevraagd worden

medewerking aan de enquête die bedoeld is in kaart te brengen hoe uw veiligheidsgevoel

Denk hierbij aan (bij)verwarming maar ook (halogeen)spotjes

Een beginnende brand blussen kan veel ellende besparen. Naast

na toestemming van de officier van

is. Ook meten we de ontwikkeling: stijgt of daalt het aantal incidenten. Doe mee!

om objecten/artikelen uit te lichten. Vergeet hierbij ook niet de

onderhoud is ook de plaats en de toegankelijkheid belangrijk.

‘ongewenste opslag’ in de meterkast en stookruimte.

justitie. Dankzij het systeem Camera in

9. Zorg voor zichtbare huisnummers

Beeld kan vervolgens snel gehandeld
worden. Dit komt de veiligheid ten
goede. Eigenaren kunnen hun camera’s
overigens zelf aanmelden voor dit

8. Plaats voldoende blusmiddelen

Collectieve Winkelontzegging

2. Laat elektrische installaties keuren
Elektra is regelmatig de oorzaak van een beginnende brand.

Bij een calamiteit telt elke minuut om slachtoffers te voorkomen
en/of schade aan de inventaris en panden te beperken.

Soms is de keuring ook verplicht gesteld door de verzekeraar.

10. Bepaal en controleer de brandscheiding

systeem. Dit kan via www.politie.nl/cib

3. Rol kabelhaspels geheel af

Afrekenen met
winkeldieven –
SODA

Een goede brandcompartimentscheiding werkt naar twee

Rol kabelhaspels tijdens gebruik geheel af om te voorkomen dat

kanten:

de kabels oververhit raken en brand veroorzaken.

a. De veiligheid van uw buren en beperken schade aan hun
pand;

4. Zorg voor veilige gasslangen

b. Bescherming van uw eigen medewerkers/pand/inventaris

Gebruik bij gasflessen alleen goedgekeurde drukslangen niet

bij brand bij de buren. Weet daarom waar de brandscheidingen

langer dan 10 meter. Vernieuw de slangen ten minste om de 5

precies liggen en attendeer uw adviseur, aannemer, installateur

jaar.

daarop.

Winkeldiefstal betekent schade. Niet
alleen door de directe diefstal maar

De beveiligers van Trigion zijn voor alle ondernemers oproepbaar bij calamiteiten. Ze zijn

ook door de tijd die u moet besteden

onze hulp bij het veiliger maken van binnenstad en Schrans. Als ondernemer kun je Trigion

aan het afhandelen van de aangifte.

inhuren voor je bedrijf. Een aantal winkels en instellingen doet dat ook. Flexibele afspraken

Die schade is vastgesteld op €181,- en

zijn mogelijk. Je kunt hierover contact met hen opnemen. Gegevens staan achterop deze

is te claimen op de dader. Daarvoor

nieuwsbrief.

heeft u formulieren van de Stichting

Cybercrime
In de Week van de Veiligheid op 13

tips, trucks en praktische uitleg om veilig

kunnen hier kosteloos een scan op hun

Afrekenen met Winkeldieven. Er bestaat

We nemen collectief ook een aantal uren per week beveiliging af. Trigion is daardoor

oktober 2017 organiseerde de gemeente

gebruik te maken van het internet.

bedrijfsnetwerk en website laten uitvoeren

ook een concurrerende Stichting SODA

de gehele week oproepbaar voor calamiteiten. Trigion doet alle administratie rond

Leeuwarden samen met het CCV een

die hetzelfde doet, maar handiger

de collectieve winkelontzegging en de collectieve horecaontzegging. Die collectieve

cybercrime-ontbijt voor ondernemers

De ondernemers hebben inzicht gekregen

Ondernemen Academy inzicht krijgen in

met minder werk voor u, omdat

ontzeggingen werken heel goed en zorgen ervoor dat overlastplegers minder aanwezig

in het KVO winkelgebied Binnenstad en

wat er zoal mis kan gaan op het gebied van

het kennisniveau van de eigen organisatie.

politiegegevens automatisch worden

zijn en dus overlast afneemt. Plegers hebben er een hekel aan. Wordt iemand toch ergens

Schrans, Stiens en de bedrijventerreinen.

Cybercrime. Het CCV heeft voorbeelden en

overgenomen.

gesignaleerd waar hij een verbod heeft dan pakken we dat aan en kunnen we aangifte

Zo kwamen onder andere het gebruik

ervaringen uit de praktijk laten zien.

doen wegens huisvredebreuk.

van wachtwoorden, openbare wifi,

We bevelen u aan van SODA gebruik

en aan de hand van de Veilig Online

firewalls, anti-virusprogramma’s, back-

De interactieve presentatie, met

te gaan maken en zullen binnenkort

Maar: het werkt alleen goed als u ook bereid bent de sticker op uw deur te plakken die

ups en het versleutelen van data aan

animatiefilms, cijfers en feiten, bruikbare

formulieren verspreiden bij aangesloten

aangeeft dat u deelnemer bent. Die sticker is voor justitie essentieel! Zonder sticker gaat de

bod. Ook werden de ondernemers

‘tips en trucs’ door het CCV en het

ondernemers.

dader vrijuit.

gewezen op veiligzakelijkinternetten.nl,

cybercrimeteam Politie Noord Nederland

een initiatief van VNO-NCW en MKB-

heeft de ondernemers mogelijkheden

Nuttig te weten: in 73% van de

Doet u nog niet mee aan de collectieve winkelontzegging? Bel Trigion! De beveiligers

Nederland, gesteund door het Ministerie

gebracht om praktische stappen te nemen

gevallen wordt het geld ook echt voor u

hebben veel ervaring in Leeuwarden, staan met portofoons in verbinding met politie en

van Economische Zaken en het Ministerie

om cybercrime binnen de organisaties en/

geïncasseerd.

Stadstoezicht. Ze kennen de overlastgevers.

van Justitie en Veiligheid. Een website met

of bedrijven te voorkomen. Ondernemers
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