
Korte notulen en acties KVO overleg bedrijventerrein Nieuw Overvecht d.d. 

28 juni 2017 

(Annemarie afwezig dus Fadua maakt een kort verslag met de belangrijkste acties) 

Afwezig met bericht:  Michel  van Iepenburg (Ievema Beheer), Stanomir Vukajlovic 

(Gamma),  Bastian Vastrick, Rijchart van Oord (Van Oord), Annemarie van de Beek. 

1. Mededelingen (Bob): 

- In- en uitrit ter hoogte van de Floridadreef worden nu kapot gereden omdat deze smal 

zijn. Er is een afspraak met Stadsbedrijven om dit te bespreken en te zoeken naar 

oplossingen.  

- De eigenaar van Jumbo (Hoge Dennen) wil dat zijn camera’s aangemeld worden bij 

Camera in Beeld. 

-30 augustus is de jaarlijkse BBQ voor ondernemers van Nieuw Overvecht. Deze vindt 

plaats op het centrale plein van het bedrijventerrein aan de St. Laurensdreef.  

-Vanaf nu vindt op elke laatste vrijdag van de maand een spreekuur plaats voor alle 

ondernemers op het bedrijventerrein. Het spreekuur is een initiatief van Bob en EZ 

(Eveline van Batenburg); Eveline zal er ook ter plekke zijn om eventuele vragen te 

beantwoorden en daar waar nodig doorzetten. Niet alles zal en kan opgelost worden 

maar op deze manier komt er wel zicht op de vraagstukken die leven op Nieuw 

Overvecht. 

 

2. Cameratoezicht (Toelichting door Frank van Essen/Fadua).  

M.b.t. plaatsen tijdelijke camera’s in de openbare ruimte is nu een pilot gaande. De 

gemeente wil eerst de resultaten afwachten van de gemeentelijke proef met de inzet van 

flexibel cameratoezicht. Deze resultaten worden maart 2018 verwacht. Dan weten we 

meer over óf en hoe het werkt en wat bewoners er van vinden. Op basis daarvan kunnen 

wij in overleg met U-Safe bekijken of flexibele camera’s ook toegepast kunnen worden 

voor de beveiliging van de bedrijventerreinen als onderdeel van het collectieve 

cameraplan. Verder: in de evaluatie van het collectieve cameratoezicht wordt ook 

meegenomen welke posities waar geplaats moeten worden en hoe deze slimmer in te 

zetten. Voor de uitkijkbeelden wordt verwezen naar bedrijventerrein 

Cartesius/Werkspoorkwartier. Het probleem van slecht zicht door bomen lijkt een 

terugkerend probleem te zijn.  

Actie voor Frank: inventariseren waar de bomen een groot knelpunt zijn zodat op maat 

gezocht kan worden naar een oplossing. De gemeente heeft een regulier snoeiplan maar 

als er extra gedaan moet worden, moet daarvoor extra betaald worden door 

ondernemers zelf. 

 

3. Politiecijfers.   

De snelheid op de St. Laurensdreef blijft een aandachtspunt. Fadua: dit punt is bekend 

en bij de gemeente in diverse gremia inclusief wijkverkeersoverleg, aangekaart en 

geadresseerd. Welke creatieve oplossingen zijn er wel mogelijk? Actie: Ati en politie 

komen met een voorstel voor bijvoorbeeld een éénmalige snelheidscontrole.  

Actie Bob: met het Ondernemersfonds bespreken welke ideeën er nog meer mogelijk 

zijn om het verkeersprobleem aan te pakken. 

 

 



4. Schouwpunten vorige keer.  

Nieuw Overvecht scoort op beheer en onderhoud het cijfer zes. In zijn algemeenheid is 

bedrijventerrein Nieuw Overvecht schoon, wordt het goed onderhouden, de bloemetjes 

worden gewaardeerd, onkruid wordt bijgehouden etc. Er zijn twee aandachtspunten: er 

wordt her en der afval gedumpt omdat de openingstijden van stortplaats Tractieweg niet 

handig zijn (om 10.00 uur pas open). Actie: brief aan B&W met het signaal van dumpen 

van afval en verzoek om het eventueel verruimen van de openingstijden van de 

stortplaats. Ander aandachtspunt is dat her en der graffiti wordt gespoten. De gemeente 

verwijdert graffiti alleen als de teksten seksistisch, racistisch of anderszins strafbaar is. 

Eventueel kan nagedacht worden over een Graffiti EX abonnement dat door 

ondernemers zelf betaald wordt.  

 

4. Brandweer  

Ton vervangt André. Actie: i.s.m. de brandweer de mogelijkheden bekijken voor een 

plattegrondje met AED locaties. 

 

5. Toezicht en Handhaving meldt dat er twee pitbulls rondlopen. Deze honden mogen 

niet los lopen. Actie: THV en politie maken afspraken over handhaven en aanspreken 

eigenaar van de honden. 

 

6. Parkeerproblematiek Vechtsebanen in de winter.  

Is eerder besproken en kan van tafel. Als er klachten zijn, kunnen deze gemeld worden 

bij Jan Willem de Lange (KVO lid sinds kort) van Vechtstebanen.  

 

7. Nieuwsbrief.  

Meer aandacht voor successen! Voor degenen die de nieuwsbrief nog niet ontvangen: via 

de website Nieuw Overvecht kan je je aanmelden. 

 

8. Volgend KVO overleg: woensdag 25 oktober 10.00 uur bij Cantina. 

 

 

 

 

                                                         

 


