
Bedrijventerrein trots op 
geavanceerde beveiliging

Keurmerk
Veilig Ondernemen

Bedrijventerrein Ladonk-Vorst in de 
gemeente Boxtel heeft het Keurmerk 
Veilig Ondernemen Basis Samenwer-
ken behaald: een waardering voor 
bedrijventerreinen. Wethouder Eric 
van den Broek heeft het bijbehorende 
certificaat uitgereikt aan parkmanager 
Angelien van der Zanden namens de 
werkgroep KVO Ladonk. In deze werk-
groep zijn ondernemers, politie, brand-
weer en gemeente vertegenwoordigd.

Wethouder Van den Broek is blij met 
Keurmerk voor Ladonk-Vorst. ,,De af-
spraken die we met elkaar gemaakt 
hebben, leveren een grote bijdrage aan 
de uitstraling van onze bedrijventerrei-
nen. Het resultaat is een groter gevoel 
van veiligheid en minder schade. Daar 
profiteert iedereen van, zowel onder-
nemers als inwoners van Boxtel.”

Cameratoezicht, organiseren van bij-
eenkomsten, aanpakken van de par-
keerproblematiek en leegstand in-
ventariseren: voor de komende jaren 
heeft de werkgroep 38 maatregelen 
opgesteld om de veiligheid van het 
bedrijventerrein te verbeteren. Deze 
maatregelen zijn opgenomen in een 
plan van aanpak, dat is opgesteld na 
een enquête onder ondernemers op 
het bedrijventerrein. Daarnaast zijn 
er enkele schouwrondes geweest en 
hebben de verschillende partijen uit 
de werkgroep input gegeven. Het vei-
ligheidskeurmerk is geldig tot en met 
2019. Daarna volgen evaluatie en her-
certificering.

Een passend alternatief...

Ontbijtsessie over 
sociaal ondernemen 
bij WSD Groep

Paul Broeckaert, projectleider werkge-
versservicepunt Meierij bij WSD Groep 
en Ad Vogels, bedrijfsleider bij Het Goed, 
gaven vorige maand tijdens een ontbijt-
bijeenkomst voor SPIN-leden uitleg over 
de vele mogelijkheden van sociaal on-
dernemen op bedrijventerrein Ladonk-
Vorst. Er werd onder meer gesproken 
over de re-integratie van mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt.

In de volgende editie van Spinnieuws 
wordt hier uitgebreid aandacht aan be-
steed.
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,,Al vanaf de jaren ‘90 is er beveiliging op 
bedrijventerrein Ladonk-Vorst. Destijds werd 
een beveiligingsbedrijf ingehuurd en reed er 
een auto rondjes op het terrein”, vertelt Siep 
Schukken, bestuurslid van SPIN. In 2005 zijn 
er camera’s geplaatst en ongeveer een jaar 
geleden zijn deze vernieuwd. Het beveiligings-
systeem is nu zeer geavanceerd.

Van Dongen Technische 
Installaties, alles in één...
Al decennia lang is Van Dongen Tech-
nische Installaties een bekende naam 
binnen Boxtel. Het familiebedrijf is in 
1948, kort na de oorlog opgericht door 
de grootmoeder van Jaap. ,,Het was een 
soort ‘Winkel van Sinkel’ waar je alles 
dat je na de oorlog nodig had, kon ko-
pen. Mijn opa is daarna begonnen met 
wat elektrawerkzaamheden. Zo heeft hij 
de eerste huizen in Boxtel voorzien van 
elektra.”

Vader Theo en Harry, de oom van Jaap, 
hebben het bedrijf later overgenomen 
en naar een hoger niveau getild. En sinds 
2007 staat rasondernemer Jaap aan het 
roer van het familiebedrijf. ,,Ik had na 
mijn studie al de ambitie om in het fa-
miliebedrijf te gaan werken. Ik kom uit 
een echte ondernemersfamilie en het 
leek me heel mooi om het bedrijf mede 
verder vorm te geven.” En dat heeft Jaap 
gedaan. In 2007 heeft hij de bedrijfsvoe-
ring, in de vorm van de software en het 
management aangepakt. 

Momenteel zijn er bij Van Dongen vijf-

tien personeelsleden werkzaam. Jaap 
is trots op zijn goede en gemotiveerde 
team, dat ook in minder vruchtbare tij-
den in tact is gebleven. ,,We zijn een 
klein en hecht team en ik heb de ambitie 
het ook zo te houden”, aldus de enthou-
siaste ondernemer. Wel zoekt hij op kor-
te termijn twee onderhoudsmonteurs.

VOLLEDIG PAKKET

Jaap biedt een volledig pakket aan 
dienstverlening aan. Hij is graag al be-
trokken bij het adviestraject. ,,Wanneer 
wij betrokken zijn vanaf het begin van 
een traject, kunnen er veel kosten be-
spaard worden. Naast het adviseren 
van klanten, maken we een ontwerp, 
installeren we en doen het onderhoud. 
We bieden daarmee een pakket van ad-
vies tot nazorg.” Dit pakket biedt van 
Dongen aan bij allerlei opdrachtgevers; 
van particulieren met woonhuizen tot 
semi-overheidsinstellingen zoals wo-
ningbouwcorporaties. ,,Wij zijn goed in 
renovatie, utiliteit en industrie”, legt van 
Dongen uit. ,,En dan in het bijzonder 

in het wegzetten van dienstverlening.” 
Jaap zit op zijn plek in het familiebedrijf 
en kan er vol overgave over vertellen. 
De ondernemer geniet van zijn werk en 
is er trots op om Boxtelse ondernemers 
tot zijn klantenkring te mogen rekenen. 
,,Op deze manier helpen we elkaar op 
het bedrijventerrein.”

De beveiliging van het bedrijventerrein 
is aangelegd en wordt onderhouden 
door ‘Voskamp Groep’, voorheen ook 
wel bekend als ‘DareTronics’. ,,Er staan 
op dertien plaatsen binnen Ladonk-Vorst 
cameramasten met zogenaamde ‘dome 
camera’s’. Onze dome camera’s kunnen 
360 graden draaien en hebben daarmee 
zicht op alles dat er gebeurt. Daarnaast 
zijn de camera’s uitgebreid met vier losse 
camera’s zodat er ten alle tijden beeld is 
van alle plekken op het bedrijventerrein. 
Ook worden de verkeersstromen bijge-
houden en de kentekens geregistreerd 
door een zogenaamde ANPR-camera, 
ofwel Automatic NumberPlate Recog-
nition, een camera met automatische 
nummerplaatherkenning. Bovendien 

kan het systeem het soort auto herken-
nen, evenals de milieucategorie waar-
binnen de auto valt. ,,Dit zijn overigens 
openbare gegevens”, zegt Schukken.

GROTE SPELER

,,Het systeem is door al deze maatre-
gelen geavanceerd en sluitend”, aldus 
de directeur van Conval. Alle camera-
beelden worden opgeslagen en zeven 
dagen bewaard. Wanneer zich geen 
voorvallen voordoen, worden deze 
daarna overschreven. Mocht er wel wat 
gebeuren, worden de beelden uitgele-
zen. ,,De camerabeelden zijn niet zo-
maar beschikbaar voor SPIN-leden. Er 
moet een concrete aanleiding zijn, zoals 

een inbraak, om toegang te krijgen.” 
Het systeem dat in Boxtel wordt ge-
bruikt én geleverd, staat wereldwijd als 
zeer goed bekend en is daarmee een 
grote speler binnen de wereld van de 
camerabeveiliging. Ook politie en justi-
tie maken er indien nodig gebruik van. 
Justitie is daardoor ook klant, al kunnen 
beelden alleen opgevraagd worden bij 
een rechterlijke machtiging.

Naast het camerasysteem rijden er ten 
behoeve van de SPIN-leden ook auto’s 
met beveiligers rond van securitybedrijf 
AVDD. Dit heeft een drieledig doel; Zij 
fungeren als preventieve surveillance, 
doen voor sommige bedrijven een ope-
nings- en sluitingsronde én doen aan 
alarmopvolging.

Alle bovengenoemde maatregelen te-
zamen zorgen ervoor dat het aantal 
inbraken sterk verminderd is. Waar er 
eerder ongeveer tien inbraken per jaar 
te betreuren waren, gaat het nu om 
hooguit twee voorvallen per jaar. Het 
bedrijventerrein heeft mede hierdoor 
het keurmerk veilig ondernemen (KVO) 
binnengesleept. Een keurmerk waar het 
bedrijventerrein met recht trots op is.

Vorige week zat ik in de spreekkamer 
van de fysiotherapeut, toen mijn oog viel 
op een bordje; ‘Wij zijn bereikbaar tij-
dens kantoortijden’. Ja, natuurlijk dacht 
ik. Mijn collega’s van het bedrijventerrein 
en ikzelf zijn ook bereikbaar tijdens kan-
toortijden. Dat is ook hoe het gaat te-
genwoordig. Iedereen is altijd en overal 
bereikbaar. De tijd gaat snel en hoewel 
ik zelf niet ben van sociale media als Fa-
cebook en LinkedIn, weet ik dat dit wel 
een ontwikkeling is die in gang gezet is.

Onlangs reed ik bijna een jongen op 
de fiets van zijn sokken, omdat hij zo 
obsessief bezig was met kijken op zijn 
telefoon. Hij had totaal geen oog voor 
zijn omgeving en dus ook niet voor mijn 
naderende auto. Met deze jongen gaat 
in de toekomst overigens rekening ge-
houden worden. Ik zag op het journaal 
namelijk dat er ledverlichting wordt ge-
plaatst op de grond bij voetgangersover-
steekplaatsen, zodat de afgeleide, lees 
appende, jongere in de gaten heeft dat 
hij de weg op loopt. Geen idee of het 
werkt, maar er is vast onderzoek naar 
gedaan.

Bedrijventerrein Ladonk-Vorst maakt 
ook grote stappen in het bereikbaar zijn. 
Dankzij de aanleg van een glasvezelnet-
werk, hebben we een goede digitale 
bereikbaarheid. Met de nadruk op digi-
tale…

Over de overige vormen van bereikbaar-
heid wil ik het kort nog even hebben. 
Want na de aanleg van de geplande 
fietstunnel in de Tongersestraat, gaat 
de bereikbaarheid van het bedrijvencen-
trum nog verder achteruit. En tijdens de 

spits staat het nu al behoorlijk vast. Mijn 
ervaring is dat mensen pas gaan roepen 
wanneer iets eenmaal een feit is. De 
fietstunnel is nog niet gebouwd, maar 
de zorg die ik heb over de bereikbaar-
heid van het bedrijventerrein, is reëel.

We hebben allemaal behoefte aan een 
goede (digitale) bereikbaarheid dus ik 
leg de link naar een snelle en een lang-
zame internetverbinding. Stel je voor, je 
zit thuis op je tablet en wilt even op Fa-
cebook. En je verbinding is opeens traag, 
het laden van de pagina duurt lang, 
noem het een trage ADSL-verbinding, 
dan baal je toch? En dan onderneem je 
actie! Misschien kunnen we dat, inwo-
ners én gemeente Boxtel, vertalen naar 
de verkeersproblemen rondom het be-
drijvencentrum. Denk na over de gevol-
gen van de aanleg van de fietstunnel en 
zoek naar een passend alternatief. Zodat 
ik tegen bestuurders van motorvoertui-
gen, kan zeggen: ‘Wij zijn ook bereik-
baar tijdens kantoortijden’. Punt.
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