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Verslag KVO-overleg bedrijventerrein Nieuw Overvecht 
 
Datum: woensdag 15 december 2021 
Aanvang: 11.30 uur 
Locatie: Cantina Atletiekbaan Utrecht 
 
Aanwezig: 
 
Fadua Azrar (gemeente Utrecht), Rowen Versteeg (BBN Beveiliging), Frank van Essen (U-Safe), Rijchart 
van Oord (voorzitter), Henk Vos (Spyke Security), Yet van den Bergh, Hans van Nistelrooij (politie), Erica 
Jacobs, Bob Scherrenberg, Arne Mooi en Annemarie van de Beek (verslag).  
 
 
 
1. Opening en vaststellen agenda 

De voorafgaande audit met het Kiwa is geslaagd, er komt een 7e KVO-certificaat voor het 
bedrijventerrein. Een aangepast plan van aanpak voor de komende 3 jaren volgt nog (actie: 
Fadua), zodat iedereen er nog een laatste reactie op kan geven (actie: KVO-werkgroep). Vanwege 
tijdgebrek worden een paar agendapunten overgeslagen en een volgende keer besproken.    

 
2. Stand van zaken Ondernemersloket Nieuw Overvecht 

De Omgevingsvergunning voor het loket is aangevraagd, naar verwachting zal het loket in maart 
open kunnen gaan. De stichting wordt in januari opgericht. Rijchart, Yet en Bob vormen het 
stichtingsbestuur en ondersteuning wordt geboden door de Vriendinnen van Nieuw Overvecht. 
De overlast telefoon zal vanaf januari van start gaan (actie: Erica/Arne).  
Het blijft helaas problematisch om de namen en adressen van vastgoedeigenaren te verkrijgen. Dit 
lukt ook niet via het abonnement op Vastgoeddata.nl, waar Annemarie toegang tot heeft 
gekregen van een makelaar. Ze kan hiermee wel de huurders opzoeken. Fadua, Erica en 
Annemarie stemmen onderling verder af wat welke mogelijkheden er eventueel nog zijn (actie: 
Fadua/Erica/Annemarie).     
 

3. Stand van zaken Ondermijning 
Na het vorige KVO-overleg hebben Yet en Bob namens ONO/KVO een brief aan de gemeenteraad 
opgesteld inzake de gemeentelijke nota ‘Grenzen stellen, perspectief bieden’. In de 
Raadsinformatiebijeenkomst is door Yet, Bob en Rijchart ook ingesproken. Het stuk wordt voor 
kerst in de Raad behandeld, dan zal ook bekend worden waar de Raad de nadruk op wil leggen. 
Medio januari zitten Yet, Bob en Rijchart aan tafel om zaken mee te kunnen geven voor de 
uitvoering en hoe te borgen dat de goede naam van bonafide ondernemers in het proces van 
uitvoering overeind blijft. Het KVO blijft graag op de hoogte van de voortgang van onderzoeken. 
De vraag is ook wat de ondernemers op het bedrijventerrein kunnen doen om de aanwas van 
jongeren in de criminaliteit te verminderen. Hoe kan hen perspectief geboden worden om te 
voorkomen dat ze in de criminaliteit terecht komen. Yet, Rijchart en Bob hebben in de brief ook 
extra aandacht gevraagd voor de aanpak om tot mindering van 20-plussers te komen, die al 
behoorlijk in de criminaliteit zitten en jongeren ronselen.  
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4. Rondvraag 
 Volgens het nieuwe contract camerabeveiliging zullen er op het bedrijventerrein 14 

cameraposities aanwezig zijn.  
 Data van KVO-vergaderingen in 2022 om 10.00 uur: 16 maart, 22 juni met aansluitend schouw, 

21 september en 7 december om 15.00 uur met aansluitend de avondschouw. Annemarie 
verzorgt de Outlook-uitnodigingen (actie: Annemarie).  

 Rijchart is bereid om ook in 2022 als voorzitter van het KVO-overleg aan te blijven, dat zeer 
gewaardeerd wordt.  

 
5. Sluiting 

Rijchart wenst iedereen fijne feestdagen en dankt allen voor de goede samenwerking dit jaar.           
 
 


