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Verslag KVO-overleg bedrijventerrein Nieuw Overvecht 

 

Datum: woensdag 31 januari 2018 

Tijd: 10.00 uur 

Locatie: Overvecht Vastgoed 

 

Aanwezig: 

 

Fadua Azrar (gemeente Utrecht), Bastiaan Vastrick (bewoner/ondernemer), Okan Kirilmaz (Luxury), André 

Overeem (VRU/brandweer), Erik Lazet (Yarden), Piet Sleurink (Spyke Security), Michiel van Uden (Overvecht 

Vastgoed), Hans van Nistelrooij (politie), Jos Schrijver (Schrijver Orthopedie), Ati van Linschoten (wijkbureau), 

Rowen Versteeg (BBN), Stanomir Vukajlovic (Gamma), Bob Scherrenberg (Overvecht Vastgoed/ONO), Ko van den 

Berg/Michiel van Ieperenburg (Ievema vastgoed) en Annemarie van de Beek (ONO/verslag).  

 

 

1. Opening 

Bob opent de vergadering met een welkom, de agenda is akkoord. Michiel van Uden, die het KVO namens 

Overvecht Vastgoed extra komt ondersteunen, wordt voorgesteld. Michiel woont om de hoek van het 

bedrijventerrein, is lid van de Wijkraad Overvecht en werkzaam als freelance ‘ambtenaar’ voor diverse 

gemeenten. Piet Sleurink van Spyke Security, waar de openbare beveiligingscamera’s van Nieuw Overvecht 

worden uitgekeken en rapportages worden opgesteld, woont het KVO-overleg voortaan ook bij.  

 

2. Mededelingen 

• Er zijn afmeldingen voor dit KVO-overleg ontvangen van John van IJzendoorn en van de afdeling  

Stadswerken van de gemeente (wegens een spoedzaak).   

• De maandelijkse preventietip van de VRU betreft een brandveiligheidscheck en aanbeveling voor een 

inspectiemethode volgens NTA 8220. André probeert maandelijks een tip uit te brengen en bekijkt of die 

meer op de bedrijven gericht kan worden.  

• Er zijn klachten gekomen over het vastlopende verkeer op de Floridadreef door stoplichtdosering.  

Hierdoor konden slechts zo’n 2 auto’s per keer doorrijden. Het probleem bleek te zijn ontstaan door een 

storing die volgens Ati sinds 25 januari is opgelost.   

• Overzicht KCC-meldingen bij de gemeente inz. beheer/onderhoud afgelopen periode. Ati en Fadua gaan  

binnen de gemeente kijken hoe ze dit kunnen aanleveren (actie: Fadua/Ati), want er is duidelijk behoefte 

aan vanuit de KVO-werkgroep (ook om meldingen die via BBN Beveiliging en rapportages van Spyke zijn 

gedaan te kunnen monitoren). Fadua geeft aan dat de ‘Slim Melden’ websitepagina van de gemeente in 

doorontwikkeling blijft en er waarschijnlijk ook een app voor wordt gemaakt, omdat de ‘Slim Melden’ site 

en de ‘Buiten Beter app’ niet met elkaar synchroniseren.   

• Bastiaan heeft Fadua en Bob een e-mail gestuurd met een aantal aandachtpunten. Die worden nu door  

verschillende afdelingen van de gemeente opgepakt, waarna wordt teruggekoppeld aan Bastiaan.   

 

3. Verslag KVO-overleg van 25 oktober 2017 + actiepunten 

Het verslag is akkoord. T.a.v. de actiepunten: de Whatsapp groep voor dit KVO-team is gisteren opgericht. 

Het doel ervan is elkaar te kunnen waarschuwen bij gevaarlijke situaties/relevante incidenten en elkaar te 

kunnen informeren over belangrijke KVO-zaken betreffende het bedrijventerrein. Het is niet de bedoeling de 

Whatsapp groep te gebruiken voor meldingen inzake onderhoud/beheer, die gaan naar de gemeente. De 

evaluatie van het functioneren van de Whatsapp groep wordt geagendeerd voor het volgende KVO-overleg 

(actie: Annemarie). Bob en Michiel gaan nog een brief richting B&W opstellen over het dumpen van afval op 

Nieuw Overvecht met het verzoek om de openingstijden van de stortplaats op de Tractieweg te verruimen 

(actie: Bob/Michiel). André is bezig met de plattegrond van AED-locaties (actie: André).       
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4. Stand van zaken verkeersproblematiek 

De verkeerssnelheid kan niet met de beveiligingscamera’s worden gemeten. Frank stelt voor om bv een week 

lang 24/7 de snelheid via een andere methode te meten om deze goed in kaart te kunnen brengen. Bob heeft 

de financieringsmogelijkheid van zo’n onderzoek met het OFU afgestemd en dit is mogelijk als het breed 

gedragen wordt door de huurders/eigenaren van Nieuw Overvecht. Het onderzoek wordt geagendeerd voor 

de volgende bestuursvergadering van de ONO (actie: Annemarie) en daarvoor wordt nagegaan wat de 

kosten ervan zijn (actie: Bob).   

 

5. Op te pakken zaken en planning 2018 t.b.v. hercertificering KVO 

Bob heeft het plan van aanpak doorgenomen, er staan veel zaken in die regulier terugkomen in het KVO-

overleg. Verder stelt Bob nog een aantal zaken voor t.b.v. de maatregelenmatrix voor de komende 3 jaar. 

 Verduurzaming verlichting bedrijventerrein met ledverlichting: dit verloopt waarschijnlijk via de  

gemeentelijke planning als lantaarns na 25-30 jaar worden vervangen. Bob zou het een goed signaal vinden 

als de gemeente dit sneller oppakt bij terugverdientijden van 5 jaar, omdat de bedrijven ook moeten 

investeren in ledverlichting.  

 Er dient nog een dag- en avondschouw te worden ingepland en de KVO-enquête zal worden  

voorbereid (actie: Michiel/Bob/Fadua). De planning is deze uit te zetten in juni. In de aanloop daarvan 

wordt eind mei een informatie-/netwerkbijeenkomst met workshops passend voor de MKB’ers op het 

bedrijventerrein georganiseerd (actie: Bob/Vriendinnen/Annemarie). Daarbij wordt gedacht aan een 

workshop over het optimaal beveiligen van het bedrijfspand door een preventiemedewerker van de 

politie, de aankondiging van de brandpreventieweek in oktober door André/brandweer en een workshop 

met tips t.b.v. cybersecurity en de aangescherpte privacywetgeving. Frank en Piet willen hier graag in 

meedenken. Michiel gaat via een datumprikker de dagschouw plannen (het belemmerd zicht van een 

aantal cameraposities door bomen wordt hierin meegenomen) en een aparte avondschouw met een 

kleinere groep organiseren (actie: Michiel).  

 Parkeerbeleid: hoe kan het aantrekkelijker gemaakt worden om in de parkeergarage bij de Vechtsebanen 

te parkeren, o.a. Partycentre Luxury ondervindt parkeeroverlast (actie: Jan Willem/Michiel).  

 Het inventariseren van collectiviteitsvoordelen bij verzekeraars als gevolg van de KVO-certificering. De 

openbare beveiligingscamera’s op het bedrijventerrein zijn sinds kort via Interpolis verzekerd. Frank 

bewerkstelligt contact tussen de verzekeraar en Bob om tot een voorstel te komen (actie: Frank/Bob).     

 

6. Cijfers politie en brandweer 

In 2017 waren er 12 brandmeldingen, een verdubbeling t.o.v. 2016 (maar toen was er een periode staking 

van de brandweer). Er waren een paar loze meldingen over gevaarlijke stoffen bij de Vechtsebanen, een 

reanimatie, assistentie van de politie bij een henneponderzoek, een oliespoor en een melding van 

benzinelucht. Geen schokkende zaken dus. De rapportage van de politie laat zien dat het aantal auto-

inbraken in 2017 lager lag dan in 2016. Dat geldt m.n. ook voor vernieling en inbraak/diefstal in bedrijven.                       

 

7. Terreinrapportage Nieuw Overvecht en stand van zaken camerabeveiliging 

Afgelopen jaar zijn er 9 aanvragen geweest voor het veiligstellen van camerabeelden van Nieuw Overvecht. 

Onlangs hebben de 8 bedrijventerreinen (waaronder Nieuw Overvecht) die eerder het collectief 

cameratoezicht hebben aanbesteed, getekend voor een extra, 5e jaar cameratoezicht.      

 

8. Rondvraag 

 Mededelingen voor de nieuwsbrief: het project camera in beeld van de politie opnieuw melden, een  

interview met Michiel, vooraankondiging KVO-enquête en hercertificering 2018. 

 Michel ziet steeds meer vrachtwagens parkeren op het bedrijventerrein, met name rondom de Gamma. 

Dit is geoorloofd, maar overnachten in de vrachtwagens mag in principe niet.  

 Michel meldt de parkeerproblemen bij Arkansasdreef 18. Het wijkbureau zal Boa’s sturen (actie: Ati).  

 Okan wil graag informatie over het nieuwe horecabeleid van de gemeente. Fadua gaat hier achteraan, het  

is volgens haar nog niet helemaal klaar (actie: Fadua).       

 

9. Sluiting, datum volgend KVO overleg 

Het volgende KVO-overleg met aansluitende dagschouw wordt via een datumprikker gepland (actie: Michiel).  

 


