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1.NIEUWE SAMENWERKING KVO-B BEDRIJVENTERREINEN SEWEI EN DE EKERS
Enige jaren geleden was bedrijventerrein De Ekers één van de eerste terreinen die het KVO-B
certificaat behaalde, echter heeft Belangenvereniging De Ekers (BDE) destijds niet voldoende
geïnvesteerd in hercertificering. Het was De Sewei die vervolgens het KVO-B certificaat
verdiende en zich daarna heeft weten te hercertificeren. Aangezien het bestuur van BDE wel
de voordelen van het KVO-B inziet, is er na overleg tussen beide besturen besloten om een
gezamenlijke (her)certificering te behalen. Hiervoor zijn 2 vertegenwoordigers namens BDE
aan de werkgroep KVO-B toegevoegd, te weten Astrid Koops-Tippersma van Dotec BV en
Marcella Wierda van Snijtech BV. Net als op de Sewei, is er ook op De Ekers een KVO-B
enquête gehouden. Een samenvatting van de resultaten hiervan vindt u in hoofdstuk 8 in
deze nieuwsflits. Voor het behalen van het KVO-B certificaat is er een gezamenlijk Plan van
Aanpak uitgewerkt. Wij hopen door de samenwerking tussen beide bedrijventerreinen nog
beter en efficiënter aan de uitstraling en veiligheid van de terreinen te kunnen werken.

2. KVO-B CERTIFICAAT BEHAALD VOOR SEWEI EN DE EKERS!
Op woensdag 2 juni jl. vond de Audit plaats voor het behalen van het gezamenlijke KVO-B
Certificaat Sewei/De Ekers. Voor bedrijventerrein Sewei was het een derde hercertificering en
voor De Ekers een nieuwe certificering, welke uitgewerkt is in een gezamenlijk Plan van
Aanpak. De auditeur van de Kiwa was zeer tevreden over de resultaten van de Analyse en de
gezamenlijke maatregelen die voor de komende jaren zijn opgezet. Na een schouw over de
terreinen en ondervraging van de diverse betrokken partijen in de werkgroep, kwam de
auditeur tot de conclusie dat het KVO-B certificaat voor de komende 3 jaren aan de
samenwerking van Sewei/De Ekers kan worden uitgereikt. Voorwaar een mooi resultaat voor
beide bedrijventerreinen!
Tijdens de afsluitende lunch schoof ook burgemeester Veenstra aan, om nader kennis te
maken met de werkgroep KVO-B. Hij feliciteerde de Sewei en De Ekers met het behaalde
resultaat en de getoonde inzet voor de gezamenlijke veiligheid. Daarnaast hoopt de heer
Veenstra dat ook andere bedrijventerreinen in de gemeente het goede voorbeeld van de
2 Jouster bedrijventerreinen zullen volgen.

Nieuwsflits BS en BDE juni 2016 - editie 1

1 van 5

Belangenvereniging Sewei
Postbus 197
8501 AD
0513 414141
info@belangenverenigingsewei.nl
www.bvsewei.nl

Postbus 162
8500 AD
0513 480800
info@bdejoure.nl
www.bdejoure.nl

3. CAMERATOEZICHT BEDRIJVENTERREIN DE EKERS
Op De Ekers is al enige jaren collectief cameratoezicht. Onder de nieuwe KVO-B samenwerking is met de toezichtruimte van beveiliger Group 4 Securicor (G4S) afgesproken dat er een
maandelijkse rapportage wordt aangeleverd, waarin alle opvallende zaken en acties worden
vermeld. Deze rapportages zullen ieder kwartaal in een gezamenlijk overleg met G4S, de
politie en enkele KVO-B vertegenwoordigers uit de werkgroep worden besproken.

4. EVEN VOORSTELLEN: NIEUWE LEDEN WERKGROEP KVO-B
Aan de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerrein Sewei zijn een paar leden
namens De Ekers toegevoegd, zodat de werkgroep nu KVO-B Sewei/Ekers heet. We willen de
nieuwe leden graag even aan u voorstellen:
Mijn naam is Astrid Koops-Tippersma, woonachtig in Sneek en i.v.m. mijn
toenmalige werkzaamheden bij Snijtech BV in 2007 betrokken geraakt bij
Belangenvereniging De Ekers (BDE). Inmiddels ruim 2 jaar werkzaam bij
Dotec BV (ook op Bedrijventerrein De Ekers). Dit bedrijf is bedenker en
maker van gebruiksvriendelijke tilhulpsystemen welke wereldwijd
geëxporteerd worden.
In de afgelopen 8 jaar heb ik alle ondersteunende werkzaamheden voor
het bestuur van de BDE verricht, waaronder secretariële en communicatieve
taken. Sinds begin dit jaar heb ik namens de BDE zitting in de werkgroep
KVO-B Sewei/De Ekers.
Mijn naam is Marcella Wierda-Yntema en ik werk nu (bijna) twee jaar
bij Snijtech BV. Ik ben woonachtig in Joure.
Snijtech BV is gevestigd op bedrijventerrein De Ekers. Het is een
snijbedrijf en verwerkt aluminium, staal en RVS plaat- en profielmateriaal tot maatwerkonderdelen voor een veelvoud aan
constructies t.b.v. de scheepsbouw, jachtbouw en industrie.
Ik zit sinds de dagschouw op 15 maart jl. bij de werkgroep KVO-B
Sewei/De Ekers namens Snijtech. Directeur Ab Meutgeert, krijgt van
mij alle informatie die vanuit de werkgroep komt.

De BDE is opgericht op 24 mei 2007 en het huidige bestuur bestaat uit Rob Verhagen (Dotec
BV - voorzitter), Ab Meutgeert (Snijtech BV - secretaris), Wim de Wolff (administratiekantoor
De Wolff - penningmeester) en Rinze van der Schuit (Smart Rigging BV - bestuurslid).
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Het belang van beide bedrijven om mee te werken aan de werkgroep KVO-B is het
stimuleren van de samenwerking met andere bedrijven op De Ekers om samen een schoon,
heel en veilig bedrijventerrein te creëren en te behouden. Daardoor wordt tevens het
bedrijventerrein aantrekkelijker voor andere ondernemers om zich hier te gaan vestigen.
Ook is het van belang om door deze samenwerking meer contact met andere bedrijven te
krijgen, zodat actuele zaken sneller bespreekbaar kunnen worden.

5. ALV SEWEI
Op 1 juni jl. is de Algemene Ledenvergadering gehouden van de Belangenvereniging Sewei.
Eén van de punten op de agenda was het afscheid als bestuurslid van William Pol, die zich
jarenlang heeft ingezet voor de Belangenvereniging, de laatste tijd ook als waarnemend
voorzitter. Hij werd met een bloemetje en een fles bedankt voor zijn inzet!
Ook werd de zogenaamde “KVO-B
Duim” weer uitgereikt aan 1 van de
genomineerde ondernemers voor
de ‘schoon, heel en veilig’ prijs.
Dit keer was de winnaar de
gastheer van de ALV, te weten
Hanotex. Namens de werkgroep
KVO-B werd de duim aan Hanotex
uitgereikt door voorzitter Gaatse
Westra, die mevrouw Monique
Joustra en haar man Wim hartelijk
feliciteerde met deze verkiezing.

6. BIZ SEWEI & DE EKERS
Na de Algemene Ledenvergadering van Belangenvereniging Sewei op 1 juni jl. is een
presentatie gegeven over een mogelijke Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op bedrijventerrein
Sewei. De belangenvereniging zoekt naar een middel waarmee het Keurmerk Veilig
Ondernemen Bedrijventerreinen, collectieve beveiliging en aanleg glasvezel geborgd kan
worden en dat op een dusdanige manier dat een ieder die ervan kan profiteren, ook
meebetaalt. De genoemde onderwerpen zijn als prioriteit benoemd bij de ledenvergadering
in 2015.
Tijdens de presentatie is het BIZ-plan voor Sewei gepresenteerd. Het BIZ-plan kent een
looptijd van vijf jaar, en bevat de door de ondernemers genoemde prioriteiten. Na
doorrekening leidt dit tot een jaarlijkse heffing van € 300,- per bedrijf.
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Deze heffing wordt geïnd door de gemeente en komt bovenop de gemeentelijke belasting.
Vervolgens wordt de heffing voor de BIZ overgedragen aan een nog op te richten stichting
die namens het bedrijventerrein uitvoering moet geven aan het BIZ-plan. Het bestuur van de
Belangenvereniging Sewei vindt een heffing van € 300,- verdedigbaar en is van mening dat
de door de ondernemers gekozen onderwerpen van belang zijn om het terrein en de waarde
van de bedrijven minimaal op peil te houden. De belangenvereniging wil echter graag weten
of de ondernemers ook achter het BIZ-plan staan. Helaas was de opkomst, net als op de
Algemene Ledenvergadering, niet geweldig en kunnen we niet concluderen of het BIZ-plan
draagvlak heeft onder de ondernemers op Sewei. Meer informatie over het BIZ-plan kunt u
vinden op http://bvsewei.nl/organisatie/biz-plan/
Tijdens de bijeenkomst is aangegeven dat er een schriftelijke peiling zal volgen. Op basis
van ervaringen uit het verleden wordt verwacht dat een ronde langs de bedrijven noodzakelijk zal zijn. Enerzijds om de meningen van alle ondernemers te peilen en anderzijds om
ervoor te zorgen dat ondernemers een goed beeld van de gevolgen van het BIZ-plan hebben.
Dit is een tijdrovende klus waar het bestuur, gelet op de huidige bezetting, te weinig tijd
voor heeft. Om die reden zal het bestuur nog nadenken op welke manier er efficiënt maar
ook betrouwbaar een beeld van de mening van de bedrijven ka worden verkregen. Ook BDE
zal het concrete BIZ-plan voor de ondernemers op De Ekers binnenkort gaan toelichten.

7. SCHOUWVERSLAGEN
In het kader van het KVO-B certificaat wordt er twee keer per jaar
een schouw van het terrein uitgevoerd. Daarbij kijken we met de
werkgroep KVO-B naar diverse zaken in het kader van schoon, heel
en veilig. Op 3 februari 2016 is er een schouw op Sewei uitgevoerd,
op 15 maart 2016 is dat op De Ekers gedaan. Globale conclusie is
dat we in zijn algemeenheid tevreden kunnen zijn over de algehele
staat van de beide terreinen. Er zijn uiteraard een aantal kleine
aandachtspunten, zoals scheefstaande palen, te verwijderen bulten
grond, verstopte brandputten en buitenopslag bij terreinen.
We willen een ieder oproepen op kritisch te zijn met wat
er buiten de bedrijfspanden wordt gestald, en op de
manier waarop dat gebeurt. Uiteraard moet er ook
gewerkt worden, maar heeft u bijvoorbeeld pallets die u
niet gebruikt, staal dat ‘even’ een plaats moet hebben
of een container die u niet gebruikt: stal ze niet
onnodig in het zicht!
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8. KVO-B ENQUETES SEWEI EN DE EKERS
Voor de analyse t.b.v. het nieuwe KVO-B Plan van Aanpak Sewei/Ekers, is er op beide
terreinen een veiligheidsenquête gehouden. Hierbij enkele aandachtspunten:
Verkeer
Vanuit de KVO-B enquêtes is onder andere naar voren gekomen dat sommige respondenten
vinden dat er te weinig parkeergelegenheid is en dat er te snel wordt gereden. Met
betrekking tot het parkeren geldt dat alle bedrijven het parkeren op eigen terrein moeten
organiseren. De openbare weg is daarvoor niet bedoeld, er zullen ook geen openbare
parkeerplaatsen gerealiseerd worden.
De gemeente heeft in mei 2016, naar aanleiding van de resultaten van de enquête en op
verzoek van de politie, snelheidsmetingen verricht op De Ekers. De resultaten zijn als volgt:
Op De Ekers is de maximum toegestane snelheid 60 km per uur. Er is gemeten op een
tweetal locaties op de centrale gelegen weg De Ekers, namelijk tussen de minirotonde en
Tjeukemeer en tussen De Wielen en De Poel. Bij deze metingen is de gemiddelde snelheid
gemeten, maar ook de snelheid van 85 % van het verkeer. Bij dergelijke metingen wordt er
vanuit gegaan dat 15 % van het verkeer te snel rijdt, dat blijkt ook hier weer uit de metingen.
Tussen minirotonde en Tjeukemeer: De gemiddelde snelheid ligt daar op 54 km per uur, 85
% van het verkeer rijdt 69 km per uur of langzamer. 15 % rijdt dus sneller dan 69 km per uur.
Tussen De Wielen en De Poel: De gemiddelde snelheid ligt daar op 48 km per uur, 85 % van
het verkeer rijdt 62 km per uur of langzamer. 15 % rijdt dus sneller dan 62 km per uur.
Voor zowel de politie als de gemeente zijn dit geen schokkende metingen. Uiteraard is het
vervelend dat er door sommigen te hard wordt gereden, maar dat is niet afwijkend van elke
willekeurige meting die wordt uitgevoerd. Voor de verkeersveiligheid hebben we gezamenlijk
een verantwoordelijkheid, want over het algemeen kennen de snelle rijders de omgeving. We
gaan er dan ook vanuit dat het met name de ondernemers en het personeel is dat te snel op
het terrein rijdt. We hebben hier als bedrijven een gezamenlijke verantwoordelijkheid, wilt u
daar binnen uw bedrijf aandacht aan besteden?
Contact met gemeente
Uit de enquête is ook naar voren gekomen dat 11% (Sewei)
en 20% (De Ekers) niet tevreden is over de communicatie met
de gemeente. Het goede nieuws is dan dat een meerderheid
wel tevreden is over de communicatie met de gemeente.
Het is voor u als ondernemer goed om te weten dat er bij
de gemeente bedrijvencontactfunctionarissen werkzaam zijn.
Uw aanspreekpunt is Heert-Jan Swart (tevens lid van de werkgroep KVO-B). Hij is te bereiken
via 0513 – 239127 / 06-52870294 of per email via bedrijven@defryskemarren.nl.
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