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KVO NIEUWS \ DE VONDER
Het 3e KVO certificaat op rij!

Om de twee jaar moet het veiligheidscollectief op De Vonder opnieuw 
“bewijzen” dat er een betrouwbaar veiligheidsplan ligt, dat gedragen 
wordt door de samenwerkende partijen.  Dat is voor de 3e keer op rij 
gelukt.
De aandacht voor de veiligheid blijft ook in de komende twee jaar onver-
minderd groot. Het camerasysteem moet goed blijven functioneren en op 
een aantal punten worden verbeterd. De verkeersveiligheid en het onder-
houd van het terrein moeten op niveau blijven. De politie surveilleert regel-
matig en de brandweer houdt jaarlijks een oefening op het terrein. Van de 
ondernemers wordt gevraagd actief mee te doen bij het voorkomen van 
inbraken en diefstallen. Ons nieuwe certificaat loopt tot 1 februari 2015.

 

Ondernemers en overheid werken samen 
aan de veiligheid op De Vonder
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De KVO-werkgroep gaat 

er voor zorgen dat de criminaliteit 

en overlast op het terrein nog verder 

vermindert en het gevoel van veiligheid 

verder verbetert 
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Gerwin Meilink (39 jaar) is Entenaar in hart en 
nieren, altijd ook al geweest. Na een omzwer-
ving van twee jaar in Australië en het verre 
Oosten is deze werktuigbouwkundige weer 
teruggekeerd naar de plaats waar hij is opge-
groeid. Hier heeft hij zich in eerste instantie ge-
richt op de handel in diverse zaken, maar uitein-
delijk heeft hij zich toegelegd op datgene waar 
hij werkelijk goed in is: bevestigingsmaterialen. 
Nu, na 15 jaar, is er een bedrijf opgebouwd met 
24 vaste personeelsleden en heeft hij bereikt 
wat hij wilde: een eigen bedrijf in techniek en 
verkoop.

De core business van IPEX
Ipex is een bedrijf dat bevestigingssystemen voor dak- 
wand- en gevelbouw ontwikkelt, produceert en verhandelt. 
Hierbij gaat het niet alleen om schroeven, maar vooral om 
op maat gemaakte bevestigingsprofielen. Deze worden 
in overleg met architecten en projectontwikkelaars door 
IPEX ontwikkeld en gefabriceerd. Producten op maat dus, 
gemaakt van materialen die moeten voldoen aan hoge 
kwaliteitseisen en aan lokale wetgeving.
Een specialisatie van IPEX is het poedercoaten van de 
bevestigingssystemen in iedere gewenste kleur, zodat de 

ophanging van het profiel of paneel “onzichtbaar” is. 
Inmiddels is een forse klantenkring opgebouwd in binnen- 
en buitenland. 
Voorbeelden van projecten van IPEX zijn: de bierbrouwerij 
van Grolsch, het Omnisport stadion in Apeldoorn en Cork 
airport in Ierland. 
De IPEX-group
IPEX is gevestigd op drie locaties, twee in Enter, waarvan 
de hoofdlocatie is gevestigd aan de Vonderweg, en één in 
Goor. Verder heeft de IPEX-group kantoren in Nordhorn, 
Taiwan en Hong Kong. 
Naast de 24 vaste personeelsleden maakt IPEX gebruik 
van extra personeel van de sociale werkvoorziening en 
parttimers voor de assemblage en verpakking van de be-
vestigingsmaterialen.

Betrokkenheid bij het bedrijventerrein 
De Vonder
Gerwin Meilink is al vanaf het eerste uur betrokken bij de 
discussie over veiligheid op het bedrijventerrein. Dat was 
bittere noodzaak, want toen IPEX zeven jaar geleden het 
pand aan de Vonderweg nog maar net had betrokken, 
vond er een inbraak plaats. De dieven gingen er met de 
computers vandoor. 
Gerwin vindt betrokkenheid van de ondernemers bij zaken 

Bedri j f  in de pic ture: 

IPEX met Gerwin Meilink 
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Kleine ondernemingen (maximaal 5 vestigingen, 
met ieder maximaal 10 medewerkers – fte’s) 
die gevestigd zijn op een bedrijventerrein met 
een certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen, 
kunnen gratis een veiligheidsscan laten uitvoe-
ren en krijgen tot €1.000,- vergoeding voor de 
uitgevoerde veiligheidsmaatregelen. Deze VKB 
regeling (Veiligheid kleine bedrijven) is dit jaar 
van start gegaan en geldt dus ook voor het be-
drijventerrein De Vonder.

Hoe werkt het? 
Kleine bedrijven kunnen gratis een veiligheidsscan laten 
uitvoeren. Een erkende VKB-scanner kijkt waar verbeterin-
gen mogelijk zijn en geeft advies op maat. Ondernemin-
gen die op basis van de veiligheidsscan willen investeren 
in maatregelen om de veiligheid in hun zaak te verbete-
ren, krijgen de keuze uit speciaal geselecteerde pakketten 
die onderverdeeld zijn in vier categorieën: 
1. organisatorische
2. bouwkundige
3. elektronische
4. of digitale maatregelen of combinaties daarvan. 
De helft van de investering wordt vergoed vanuit de nieu-
we Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven, tot een maximum 
van € 1.000,-.

De ondernemers die voor deze regeling in aanmerking ko-
men, krijgen daar in de loop van het jaar een uitnodiging 
van om mee te doen.  
Wilt u niet wachten totdat hier meer informatie over wordt 
verstrekt, dan kunt u ook eerder in aanmerking komen voor 
deelname. Als er naast u nog drie collega-ondernemers in 
uw buurt zijn waar op dezelfde dag een scan kan worden 
uitgevoerd wordt er direct een afspraak ingepland. 
Wanneer dit uw voorkeur heeft, geef dan de volledige 
NAW-gegevens van de betreffende ondernemers en het te-
lefoonnummer door, evenals een voorkeursdatum waarop 
iedereen beschikbaar is. Dit kan via het telefoonnummer 
070-3385678 (09.00 tot 12.00 u) of via vkb@hbd.nl 
Meldt u zich individueel aan, dan komt u op een wachtlijst 
en wordt er contact met u opgenomen zodra er meerdere 
scans in uw buurt kunnen worden ingepland. 

Meer informatie: www.hoeveiligisuwzaak.nl

Bedri j f  in de pic ture: 

IPEX met Gerwin Meilink 

Gratis 
veiligheidsscan voor 
kleine bedrijven
En  €  1000,- vergoeding voor 

de maatregelen

 

die het bedrijventerrein aangaat van groot belang. Of het nu 
gaat om de veiligheid of goed onderhoud en beheer, in alle 
gevallen kan via georganiseerde acties verloedering van het 
terrein worden tegengegaan. Dat is ook de reden dat hij zelf 
lid is van de KVO werkgroep. Daarnaast is hij bestuurslid 
van de WKE en de Stichting Camerabeveiliging. Gerwin 
vindt het heel normaal dat alle ondernemers een steentje bij-
dragen aan het collectieve camerasysteem, omdat iedereen 
er baat bij heeft. 
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Meld een misdrijf en doe aangifte!  
Aangifte doen is belangrijk. U wilt dat de dader 
wordt gepakt of u hebt de aangifte nodig om uw 
schade vergoed te krijgen van de verzekering. Ook 
de politie heeft uw aangifte nodig. Alleen dan kan de 
politie officieel een onderzoek starten.

Hoe doet u aangifte?
1. Bel allereerst de politie: 
 tel. 0900-8844
2. De politie komt ter plekke de aangifte opnemen 

(laat zoveel mogelijk zaken onaangeroerd)
3. De politie bespreekt met u de veiligheids-

omstandigheden in het bedrijf (bijvoorbeeld 
detectie door eigen alarmsysteem)

4. De politie vraagt eventueel beelden op van het 
camerasysteem (het opvragen van beelden kan 
alleen door de politie worden gedaan)

5. Binnen twee weken volgt terugkoppeling van 
de voortgang en resultaten door de wijkagent. 

De wijkagent
Henri Averesch is wijkagent in Enter en dus ook voor het 
bedrijventerrein De Vonder. De wijkagent wordt van ieder 
incident op de hoogte gesteld en hij is voor de ondernemers 
de aangewezen contactpersoon. Ook communiceert hij via 
email met de ondernemers in voorkomende gevallen. Boven-

dien is de wijkagent vaste deelnemer 
in het KVO veiligheidsoverleg op De 
Vonder. 

Wilt u hem spreken bel dan
06-51789130 voor een 
afspraak.

Door 

deelname aan 

de werkgroep kunnen 

ondernemers zelf prioriteiten 

stellen bij het verbeteren 

van de veiligheid op het 

terrein

Niets gaat vanzelf! De kracht van een KVO programma 
zit hem in de samenwerking van de deelnemende par-
tijen. Een actieve en goed functionerende werkgroep 
is een absolute noodzaak. Op De Vonder bestaat zo’n 
werkgroep al langere tijd. Gezamenlijk worden de 
prioriteiten bepaald en wordt gecontroleerd of de vei-
ligheidsmaatregelen effect hebben. De werkgroep ver-
gadert drie tot vier keer per jaar. 

De huidige werkgroep telt momenteel 9 leden: 
•	 Peter	Kerkhof,	Gerwin	Meilink,	Herjan	Mennegat,	Tonny	aan	de	

Stegge (ondernemers op De Vonder)
•	 Henri	Averesch	(politie)
•	 Dinant	Knol	(brandweer)
•	 Brechje	Munsterhuis	(gemeente)
•	 Stephan	Schrooten	(adviseur	camerabeveiliging)
•	 Chris	Kuster	(projectleider)

Ondernemers die interesse hebben deel te nemen in de KVO werk-
groep kunnen contact opnemen met de projectleider Chris Kuster, 
tel. 06-14469833

De werkgroep KVO
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Op een 

schoon en goed 

onderhouden bedrijventerrein 

voelt men zich veiliger en is 

het ondernemingsklimaat 

aantrekkelijker

Aan de Veldegge naast het bedrijf Hesselman is 
een opslagplaats van rioolputten ontstaan. Het 
terrein ziet er verwaarloosd uit en er ligt veel 
zand en modder op de weg.

Aan de achterkant van enkele bedrijven is veel rommelige 
opslag dat voor iedereen toegankelijk is.

De Mettenkampsweg heeft nog steeds zeer slechte ber-
men. Bij regen verandert de wegkant van deze toegangs-
weg in een modderpoel. 

Klachten en meldingen over bijvoorbeeld riolering, defecte 
lantaarnpalen, straatmeubilair, afval en milieu kunt u door-
geven aan de gemeente via tel. 0546 580 838 of via de 
mail bouwenwonen@wierden.nl 
Een bedrijventerrein dat er netjes en verzorgd uitziet, is 
veiliger en minder aantrekkelijk voor dieven dan een rom-
melig en slecht onderhouden terrein.

Onveilige en verwaarloosde 
plekken op De Vonder  

onveilige situaties op het bedrijventerrein
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Colofon
Dit is een uitgave van de 
Werkgeverskring Enter (Postbus 207, 
7460 AE Rijssen) in samenwerking 
met de gemeente Wierden. 

Redactie: Chris Kuster

Meer informatie over KVO De Vonder 
kijk op de website van de gemeente 
Wierden: www.wierden.nl of neem 
contact op met de projectleider 
de heer Chris Kuster 
(tel. 06 - 144 69 833)

Ontwerp: Beeldende Zaken
Oplage: 200 exemplaren

Maandag 13 april zijn de Algemene Ledenvergade-
ringen van de Werkgevers Kring Enter en Stichting 
Camerabeveiliging Enterse Bedrijventerreinen gehou-
den in De Waarf in Enter. In deze vergadering kwa-
men de jaarrekeningen van beiden aan de orde. 
Evert Voortman, voorzitter van beide stichtingen, 
gaf een toelichting over de stand van zaken van 
het aan te leggen camerabeveiligingssysteem op 
De Elsmoat. Verder werd in de vergadering Gerwin 
Meilink herkozen als bestuurslid van de WKE. Na 
het formele gedeelte was er een informeel samenzijn 
dat bestond uit een rondvaart met aansluitend een 
barbecue.   

WKE nieuws /jaarvergadering 13 mei

Welke delicten werden er in de periode 2006-2012 vooral gepleegd op het bedrijventerrein De 
Vonder? 
Met behulp van de geregistreerde processen-verbaal van aangifte is een overzicht gemaakt van de meest voorkomende 
delicten. Deze delicten zijn gepleegd op het bedrijventerrein en betreffen de straten die over het industrieterrein lopen: 
Vonderweg, Fleuweweg, Mettenkampsweg, Veldegge, Baanakkersweg en Krompatte. 

Soort delict 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Inbraak/diefstallen in bedrijven 
en diefstal overige goederen 17 12 6 4 4 1 1
Diefstal van/uit motorvoertuigen 2 2 2 2 0 1 5
Vernielingen 7 2 0 1 4 1 0
Verkeersongevallen met letsel 0 0 0 0 0 1 0
Verkeersongevallen met materiële schade 0 5 8 0 3 10 4
Geweld/mishandeling met letsel 0 0 0 1 1 0 0
Oplichting/verduistering/fraude 2 1 2 1 1 4 1
Totaal 28 22 18 9 13 18 11

Door gerichte veiligheidsmaatregelen die vanaf 2008 zijn uitgevoerd, bijvoorbeeld de invoering van camerabeveiliging, 
is het aantal inbraken en diefstallen aanzienlijk  verminderd. Opvallend is wel het hoog aantal verkeersongevallen in 
2011. Iets toegenomen is het aantal diefstallen van en uit auto’s in 2012.  

Criminaliteitscijfers van de afgelopen 7 jaar
 


