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Een van de maatregelen uit het KVO-
werkplan is het jaarlijks beoordelen van 
de kwaliteit van het terrein en vaststellen 
waar dat beter moet. De werkgroep is 
van mening dat de bedrijventerreinen er 
netjes bijliggen. De meeste ondernemers 
zorgen ervoor dat rondom hun bedrijf 
geen rommel voor het oprapen ligt. Een 
goed hekwerk en verlichting ’s nachts  

maken de kans op inbraken veel kleiner.
Toch zijn er altijd plekken die er niet 
goed uitzien en waar een verbeteractie 
noodzakelijk is. Wacht je te lang met 
opruimen, dan wordt de plek in korte tijd 
een “vuilstortplaats”.

Hieronder een aantal voorbeelden die 
moeten worden aangepakt.

Een schouw laat zien waar de veiligheid in 
het geding is 

DE VONDER
DE ELSMOAT Op een goed 

onderhouden en veilig 

bedrijventerrein is het prettig 

werken en ondernemen !Vonderweg; bermen kunnen wel 
een winterbeurt gebruiken!

Vonderweg; Een overbodig spiegelbord.

Vonderweg; toegankelijke con-
tainers en losliggende vlonders.

Veldegge; nabij de motorclub losliggende 
banden en containers.

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

KVO NIEUWS  \
KVO certificaat voor De Vonder 
en de Elsmoat

Het nieuwe certifi caat is 3 jaar geldig. Tot voor 
kort moest iedere 2 jaar een enquête worden 
gehouden en de plannen opnieuw worden ge-
presenteerd aan de KIWA. 

Dat gaat nu pas in 2018 gebeuren. Dat betekent even-
eens minder kosten voor de certifi cering. De Elsmoat doet 
nu ook mee met het KVO programma. Een KVO certifi -
caat levert een direct voordeel op voor de ondernemers 
door korting op hun verzekeringspremie. In de WKE 
bijeenkomst van 14 september 2015 is aandacht besteed 
aan het KVO project en het nieuwe certifi caat overhan-
digd aan de voorzitter van de WKE, Evert Voortman. 

KVO en camera’s zorgen voor 
meer veiligheid

KVO is niets anders dan een effi ciënte, op re-
sultaat gerichte samenwerking tussen de on-
dernemers, politie, gemeente en brandweer. 
Samen wordt beslist welke maatregelen ge-
nomen moeten worden om de veiligheid op 
de bedrijventerreinen te waarborgen. Deze 
samenwerking is voor de komende 3 jaar ge-
garandeerd.

De camerabeveiliging is de ruggengraat van de veilig-
heid. De 6 beweegbare  dome-  en 5 vaste kenteken-
camera’s moeten goed blijven functioneren. Er is een 
nieuwe server en straalzender 
geplaatst. Deze upgrade was 
o.a. nodig om een uitbreiding 
naar de Elsmoat  mogelijk te 
maken. 
De KVO werkgroep heeft 
besloten te onderzoeken hoe 
de effectiviteit van het came-
rasysteem verder kan worden 
verhoogd.  

Ondernemers en overheid werken samen aan de veiligheid op De Vonder en De Elsmoat

De werkgroep KVO houdt de vinger aan 
de pols 
Niets gaat vanzelf! De kracht van KVO zit hem in de samenwerking en de 
korte lijntjes. Een actieve en goed functionerende werkgroep is noodzakelijk 
om veiligheid op het bedrijventerrein te verbeteren of op een acceptabel niveau 
te houden. Op De Vonder en nu ook op de Elsmoat bestaat zo’n werkgroep al 
langere tijd. Ondernemers, gemeente, politie en brandweer bepalen gezamen-
lijk wat nodig is in het belang van de veiligheid. De werkgroep komt 3 keer per 
jaar bij elkaar.

De huidige werkgroep telt momenteel 9 leden:
• Gerwin Meilink, Peter Kerkhof,Tonny aan de Stegge 
  (ondernemers op De Vonder)
• Raymond Slag (ondernemer op de Elsmoat)
• Peter Dierink (politie)
• Dinant Knol (brandweer)
• Martin Boswinkel (gemeente)
• Stephan Schrooten (adviseur camerabeveiliging)
• Chris Kuster (voorzitter KVO werkgroep)

Ondernemers die interesse hebben deel te nemen aan de werkgroep of een 
veiligheidskwestie willen aankaarten kunnen contact opnemen met de KVO 
projectleider Chris Kuster, tel. 06-14469833

Hoe klachten over onderhoud en defecten te melden bij de gemeente
Klachten over groenonderhoud, defecte verlichting  e.d. melden bij de Frontoffi ce.
- via de website www.wierden.nl/klacht 
- telefonisch 0546-580838
Elke week worden de klachten verzameld en op korte termijn afgehandeld.
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Nieuws van de WKE
Nieuwe leden: 

• Alpha  Sierbestrating Twente B.V. 
 in de persoon van Alphons Asbroek,
• Autoschade Hans Müller v.o.f. 
 in de persoon van Hans Müller  
• Gerbri Plastics B.V. 
 in de persoon van Gerwin Gerritsen.

Bedankt als lid: 
• Tubro Filter- en Luchttechniek B.V. in de persoon 

van Bert Nijboer.

Op maandag 14 september 2015 is de jaarlijks 
ledenvergadering van de WKE gehouden:

- Bennie Rouweler is afgetreden als bestuurslid, in 
zijn plaats is Jan Goossen (Van de Riet Bouwstaal) 
gekozen als bestuurslid. Door het bestuur wordt 
van Bennie Rouweler in een informele bijeenkomst 
afscheid genomen.

- Chris Kuster, projectvoorzitter  KVO, gaf een 
presentatie over het lopende veiligheidsproject op 
de bedrijventerreinen De Vonder en de Elsmoat.

- Meegedeeld is dat het bestuur afziet van het 
aanleggen van een glasvezelnetwerk in eigen 
beheer. M.n. de administratieve rompslomp doet 
het bestuur hiervan afzien. 

- Bright Acces heeft, als door het bestuur 
aangewezen first  supplier voor glasvezel,  een 
presentatie gehouden over de mogelijkheden die 
zij bieden voor de aanleg van glasvezel.
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Gerben vertelt dat hij het bedrijf in 1995 van zijn 
vader heeft overgenomen. Deze is  in 1983 met 
het bedrijf begonnen in het dorp Enter zelf. Met 
kantoor aan huis, een opslagschuur en later (nu 
17 jaar geleden) is het bouwbedrijf verhuisd naar 
een hal aan de Fleuweweg. En dan gaat het snel 
met de groei van het bedrijf. Het nieuwe pand 
aan de Veldegge werd in 2013  betrokken en het 
personeelsbestand  groeide als vanzelf naar 35 
man. 

Het valt direct op! De entree van het pand straalt een sfeer 
en kwaliteit uit die ook in het bouwproces en in de bouw-
werken van Homan worden gerealiseerd.  Men bouwt voor 
het hogere segment en duurzaam. “Wij werken aan lang-
lopende projecten en zetten in op kwaliteit en na 20 jaar 
moeten de gebouwen er nog mooi bijstaan”.

Het hele bouwtraject, van architect tot en met realisatie ge-
beurt in eigen beheer. De omzet wordt  gehaald voor 60-
70% uit eigen ontwerp voor specifi eke klanten en voor de 
rest uit aanbesteding.
Specialiteit  van Homan is het bouwen van landhuizen 
en villa’s voor particuliere klanten. Maar ook duurzame 
bedrijfsgebouwen waaronder het Porsche-autobedrijf op 
De Vonder en Slag  Auto’s op het nieuwe bedrijventerrein 
de Elsmoat zijn “Homan”-producten. De uitvoering van het 
centrumplan in het hart van Enter behoort tot de grootste en 
meest uitdagende project van de laatste tijd. Dit plan wordt 
in samenwerking met Coulisse ontwikkeld 

Homan over de samenwerking en de veiligheid 
op het bedrijventerrein
Gerben vindt De Vonder een aantrekkelijk industrieterrein, 
gunstig gelegen aan de A1. Ook over de samenwerking 

met de ondernemers is hij wel te spreken. Een voorbeeld 
daarvan is de organisatie van de open bedrijvendag die 
in juni 2015 is gehouden. Dit initiatief van 6 ondernemers 
werd door de andere ondernemers op De Vonder snel om-
armd en was een groot succes. Inmiddels is er een Stichting 
opgericht met als doel het evenement iedere 3 jaar te laten 
plaatsvinden. 
Ook is hij lid van de WKE en ondersteunt hij het veiligheids-
concept op De Vonder door zijn bijdrage aan de camerabe-
waking. Deze extra beveiligingsschil om het bedrijventerrein 
is beslist noodzakelijk om inbrekers af te schrikken. Zelf 
heeft hij in zijn eerste jaar op De Vonder 3 inbrekers gehad 
in het bedrijf die de ruiten insloegen en zijn computers als 
buit hebben meegenomen. Sindsdien heeft hij inbraakwe-
rend glas geplaatst en camera’s geïnstalleerd. Daarna is het 
niet meer voorgekomen. “Een goed beveiligingsconcept in 
het bedrijf en daarbuiten op het bedrijventerrein is dus een 
absolute noodzaak”.

Peter Dierink is de nieuwe wijkagent voor de be-
drijven op De Vonder en de Elsmoat. Peter is 36 
jaar en hij woont in Almelo.  Hij volgt Henri Ave-
resch op, die zijn werkterrein heeft verplaatst 
naar Nijverdal. Peter heeft veel politie 
ervaring; hij heeft 6  jaar gewerkt 
in Arnhem en daarna 3 jaar in 
basisteam-West, gemeentes 
Hellendoorn, Rijssen-Holten 
en Wierden. Nu is hij dus 
wijkagent voor Enter en de  
buurtschappen Notter, Zuna, 
Ypelo en Rectum. 

In het KVO samenwerkingsverband is 
een belangrijke rol weggelegd voor de 
wijkagent. Voor de ondernemers krijgt de 
politie een gezicht. Een betere commu-
nicatie met de politie is een belangrijke 
verbetermaatregel uit het veiligheidsplan.
Peter Dierink gaat deze rol vervullen. 

Hij gaat zorgen voor korte lijnen tussen ondernemers en de 
politie. Als er aangifte wordt gedaan, bijvoorbeeld van een 
inbraak, is men verzekerd van een tijdige terugkoppeling 
met informatie over de voortgang van het onderzoek en 

eventuele aanhoudingen die zijn verricht. 
De wijkagent wordt van ieder incident op 

De Vonder en De Elsmoat in kennis gesteld. 
Bovendien is hij volledig op de hoogte van de 
werking met en de mogelijkheden van het 
camerabewakingssysteem. De wijkagent 
kan beelden opvragen en bekijken met het 
doel strafbare feiten te onderzoeken en op 
te lossen. 

Peter Dierink is vaste deelnemer aan het veilig-
heidsoverleg dat ieder kwartaal op De Vonder 

plaats vindt. Met al zijn kennis van zaken is hij 
voor de ondernemers de aangewezen contact-
persoon. Wilt u hem spreken bel dan 0900-8844 
voor een afspraak. Misschien loopt hij ook uit 
eigen beweging bij u binnen.

Een nieuwe wijkagent op het bedrijventerrein 
De criminaliteitscijfers zijn sinds 2016 sterk teruggelopen. 
In de grafi ek hieronder ziet u het verloop  van alle door de 
politie geregistreerde incidenten. 
Er is een vermindering van 28 incidenten in 2006 naar 
14 in 2014. De lichte stijging in 2011 is te wijten aan een 
toename van verkeersongevallen met materiële schade.
In de grafi ek rechtsonder zijn de incidenten naar soort 

uitgesplitst. Inbraken en 
diefstallen in bedrijven zijn sterk 
teruggelopen. Dat geldt ook voor 
vernielingen. Diefstallen van of 
uit voertuigen blijven constant 
en verkeersongevallen laten een 
wisselend beeld zien.

De veiligheid op De Vonder in cijfers  

KVO de Vonder
criminalisteitscijfers 2006 - 2014

Met de support 

van de ondernemers voor 

het in stand houden van het 

camerasysteem is het aantal inbraken 

op het bedrijventerrein in de 

afgelopen jaren flink 

verminderd. 

Peter Dierink

Bedrijf in de picture :       

In gesprek met Gerben Homan 
van Bouwbedrijf Homan


