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De grote vraag is natuurlijk waren er onveilige situaties 

?? 

Tweet citeren 

John de Jonge 

@JohnJonge 

In eendrachtige samenwerking tussen ondernemers, @WA_Vlissingen, @vrz en 

@gem_vlissingen hebben we vanavond de bedrijventerreinen Baskensburg en 

Vrijburg geïnspecteerd op onveilige situaties. Het was donker, fris en leerzaam. 
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Artikel 34 vragen.  27 november 2018 

 
Naar aanleiding van de tweet van Wethouder J. De Jonge en mijn tweet 

antwoord daarop, stelden burgers mij vragen over wat de eventuele 
onveilige situaties zouden zijn op de bedrijventerreinen. 

 
 

De ChristenUnie heeft daar de volgende vragen over aan de wethouder: 
 

 
 Kunt u aangeven wat u verstaat onder onveilige situaties op 

bedrijventerreinen? 
 Zijn er onveilige situaties aangetroffen van uit uw omschrijving? 

 Wat waren de leerzame momenten voor de wethouder? 

 
 

Coen van Dalen, 
ChristenUnie 
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G.J.C. Stevense Paul Krugerstraat 1 0118-487473 1

ONDERWERP

Beantwoording vragen inzake onveilige situaties bedrijventerreinen

Geachte heer Van Dalen,

In antwoord op de door u op 27 november 2018, op grond van artikel 34 van het Reglement 
van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van 
Vlissingen, ingediende vragen over onveilige situaties op bedrijventerreinen (vragen naar 
aanleiding van een tweet van wethouder De Jonge van 13 november 2018 over de avond 
daarvoor gehouden schouw op Vrijburg en Baskensburg-Noord) berichten wij u als volgt.

Vraag 1:
Kunt u aangeven wat u verstaat onder onveilige situaties op bedrijventerreinen?

Antwoord op vraag 1:
Het gaat om situaties of omstandigheden op bedrijventerreinen, waarbij de veiligheid in de 
meest brede zin van het woord in het geding is of kan zijn en/of die negatieve 
veiligheidsgevoelens (kunnen) oproepen. Veiligheid is dus een subjectief begrip. Wat de een 
als onveilig ervaart, vindt de ander geen probleem. Er bestaan verschillende soorten 
veiligheid. Voorbeelden: verkeersveiligheid, brandveiligheid en sociale veiligheid.
Overigens worden in het kader van het K(eurmerk)V(eilig)O(ndernemen) drie zaken 
onderscheiden en centraal gesteld: schoon, heel en veilig. Deze begrippen vormen als het 
ware een drie-eenheid c.q. kunnen feitelijk niet los van elkaar worden gezien.  

Vraag 2:
Zijn er onveilige situaties aangetroffen geredeneerd vanuit het antwoord op vraag 1?

Antwoord op vraag 2:
Ja. De punten zijn opgenomen in het verslag dat gemaakt is van de op 12 november 2018 
gehouden avondschouw op Vrijburg en Baskensburg-Noord. Daaraan namen deel leden 
van het KVO-overleg Vlissingse bedrijventerreinen, zijnde Vlissingse Bedrijven Club, 
Veiligheidsregio Zeeland, Politie eenheid Zeeland-West-Brabant en gemeente. Het 
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betreffende verslag is bijgevoegd. Kortheidshalve zij verwezen naar de inhoud ervan. Van 
de verschillende actiepunten wordt werk gemaakt. Onderlinge terugkoppeling vindt plaats 
via het genoemde KVO-overleg.

Vraag 3:
Wat waren de leerzame momenten voor de wethouder?

Antwoord op vraag 3:
Wethouder De Jonge: “Het aantal leerzame momenten was divers. Wellicht is het aardig om 
er een aantal te noemen. Mij viel nogmaals op de grote groei van het aantal kleinere 
bedrijfsloodsen en opslagboxen op Baskensburg-Noord en Vrijburg. Ook de kwetsbaarheid 
van de straatverlichting langs de Gildeweg is een aandachtspunt. Tot slot heb ik de 
(hernieuwde) kennismaking van de deelnemende ondernemers met de wijkagent als zeer 
zinvol ervaren”. 

Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar



Verslag avondschouw in het kader van KVO Vlissingse bedrijventerreinen 
Datum: 12 november 2018 
 
Aanwezig: Chris Crucq, Willem Brouwer, Ko Mechielsen, Henk Schipper, Dennis van 
Wassenberg, David Kaljouw, John de Jonge, Gert-Jan Bommelje, Gert Stevense en Michel 
van Driel. 
Afwezig: Erwin de Jongh en Jacobus van Keulen.  
 
Programma: 
19.30 uur: verzamelen bij Ko Mechielsen 

19.30-20.30 uur: schouw Baskensburg-Noord 
20.30-21.30 uur: schouw Vrijburg 

 

We laten ons leiden door de ondernemers van de betreffende terreinen. Die hebben daarvoor het 
nodige voorwerk verricht. De aandachtspunten zijn al op een eerder moment rondgestuurd aan de 

aanwezigen (bijlage is toegevoegd aan dit verslag). De meeste punten gaan over verlichting. Deze zijn 
doorgegeven aan degene bij de gemeente die hierover gaat. 

Afspraak is verder dat we ons focussen op nieuwe punten. Niet op zaken die in de vorige schouwen al 

gesignaleerd zijn en die zijn afgewikkeld, waaraan gewerkt wordt of die zijn bestempeld als "nodig, 
maar voorlopig geen geld voor", "t.z.t. meepakken bij herinrichting" o.i.d. 

 
Schouw 

Tijdens het KVO overleg d.d. 2-7-2018 is afgesproken dat alleen de bedrijventerreinen waarvoor 
aandachtpunten zijn aangeleverd worden bezocht. 

 

Aandachtspunten schouw 
 

Baskensburg-Noord: 
- Parkeerdruk op de Gildeweg. Dit aandachtspunt is al eerder aangegeven door de 

ondernemers, maar is een blijvend probleem. De ondernemers geven aan dat het parkeren 

van vrachtauto’s (door chauffeurs die in de wijken wonen) en een aantal bedrijven die hun 
vrachtauto’s en/of handelsvoorraad niet op eigen terrein kwijt daarvan de oorzaak zijn. De 

komst van units/boxen met een uitrit verergeren het probleem. Hierdoor verdwijnt de 
parkeerstrook voor de boxen, ontstaan problemen op de openbare weg en terreinen van 

andere ondernemers. 
- Proces uitritvergunningen. De gemeente gaat na hoe het proces loopt ten aanzien van de 

uitritvergunningen. (Actie: Gert en Michel) 

- Verlichting Gildeweg. Diverse lichtmasten aan de achterzijde van de AH branden niet. 
Hierdoor is het zeer donker (zie bijlage). 

- Kruising Gildeweg/Pres. Rooseveltlaan. De aanwezige ondernemers geven aan dat er op deze 
kruising regelmatig (bijna) ongelukken voorkomen met vooral fietsers. De fietsers komen dan 

meestal van rechts (wat niet mag) en de automobilist ziet hen over het hoofd. De aanwezige 

ondernemers vragen of er een onderbord kan komen met “let op fietsers” op de kruising voor 
de automobilisten die vanuit de Gildeweg komen.                                                                                                       

- Op de privéterreinen zijn veel donkere hoekjes en gaten.  
- De aanwezigen geven aan dat met de komst van de boxen en de anonimiteit die daarmee 

gepaard gaat, het veiligheidsgevoel achteruit gaat. Het aantal (verkeers)bewegingen op het 

bedrijventerrein verandert en het is niet duidelijk zichtbaar welke activiteiten er plaatsvinden. 
 

 
Vrijburg:  

- Octrooiweg. Het gedeelte van de Octrooiweg wat aansluit op het fietspad richting het 
sportpark (tussen Las-& constructiebedrijf Wisse en Sligro) is heel donker.  

- De ondernemers geven aan dat 60% van de verlichting op de parking van het sportpark niet 

brand. Als de verlichting van de sportvelden uit is, is het erg donker op de parking. Dit komt 
het veiligheidsgevoel niet ten goede. 

- Opslag, op eigen terrein, t.h.v. van Octrooiweg nr. 12 t/m 14 aan de voorzijde. 



- Diverse straatnaamborden op het bedrijventerrein zijn niet goed leesbaar. Tevens wordt 

aangeven door de ondernemers dat de straatnaamborden niet logisch staan i.r.t. de 

rijrichting. 
- De lichtmast t.h.v. Distributieweg nr.17 met lichtmastnr. 5725 staat scheef. 

- De ondernemers geven aan dat het vermoeden bestaat dat er in verschillende bedrijfspanden 
permanent gewoond wordt. Er is afgesproken dat deze vermoedens doorgegeven worden aan 

de gemeente en politie. 

- Tijdens de avondschouw is aangeven dat het Vrijburgpad gebruikt gaat worden als 
ontsluitingsweg voor het bouwrijp maken en het bouwverkeer voor het woningproject 

Claverveld. De ondernemers hebben hun zorgen geuit over dit voornemen. Kort en bondig zijn 
dit de volgende punten: 

o de toename van de verkeersdruk (op Vrijburg)  
o de verschillende verkeersstromen die daar bij elkaar komen  

o (toename van) het sluipverkeer 

 
Bijlage: 

 

------ Oorspronkelijk bericht ------ 
Van: "Crucq, Chris" <chris.crucq@arbounie.nl> 
Datum: ma 5 nov. 2018 20:44 
Aan: Gert Stevense <GStevense@Vlissingen.nl>, Willem Brouwer - Laroes Loodgieters en 
Installateurs <w.brouwer@laroes.nl> 
Onderwerp: Defecte straatverlichting Baskensburg 

Gert, 
 
Los van de problematiek (zoals ook besproken in het bestuurlijk overleg) rond de 
ontwikkeling van de units op Baskensburg Noord en de daaruit voortvloeiende 
parkeervraagstukken met toenemende verstoorde relaties tussen ondernemers onderling zijn 
er geen onderwerpen die expliciet aandacht behoeven vanuit de gevestigde ondernemers. 
Baskensburg Zuid kunnen we buiten beschouwing laten daar verloopt alles naar behoren en 
zijn geen signalen vanuit de gevestigde ondernemers. 
 
Daarnaast begrijp ik dat je ook graag wilt weten waar het licht niet brand. Bij deze. 
 
Ten zuiden van de Pres. Rooseveltlaan: 
- Industrieweg lantaarnpaal 1786 
- kruising Mercuriusweg/Hermesweg, lantaarnpaal geen nummer  
- Mercuriusweg lantaarnpaal 2096 
- Mercuriusweg lantaarnpaal t.o. Medisol 
 
Ten noorden van de Pres. Rooseveltlaan: 
- Gildeweg lantaarnpaal 1546 
- Gildeweg lantaarnpaal achterzijde Albert Heijn XL 
- Gildeweg lantaarnpaal 1547 
- Gildeweg lantaarnpaal 1548 
- Gildeweg lantaarnpaal 1550 
- Gildeweg lantaarnpaal 1552 
- Gildeweg lantaarnpaal 1769 
 
Ik adviseer de mensen die op de fiets komen er voor te laten zorgdragen dat men goed 
zichtbaar is want het is echt pik donker na 18.00 uur op de fietsstroken langs de Gildeweg. 
 
Tot maandagavond. 
 
Met vriendelijke groet, 

mailto:chris.crucq@arbounie.nl
mailto:GStevense@Vlissingen.nl
mailto:w.brouwer@laroes.nl


 
Chris Crucq 
Preventiemedewerker/Kwaliteitscontroller 
Arbo Unie BV 
 
📞+31 (0)652502167 
📧chris.crucq@arbounie.nl 
************** DISCLAIMER ************** 

De informatie in dit bericht is vertrouwelijk. Het is daarom niet toegestaan dat u deze 
informatie openbaar maakt, vermenigvuldigt of verspreidt, tenzij de verzender aangeeft dat 
dit wel is toegestaan. Als dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, vragen wij u vriendelijk 
maar dringend om het bericht en kopieën daarvan te vernietigen. Dit bericht is 
gecontroleerd op bekende virussen. 
Voor meer informatie over Arbo Unie en onze diensten, kijk op www.arbounie.nl. 
Op alle diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing (te raadplegen op onze 
website).  
KVK no. 27160465, statutaire zetel: Utrecht. 
 
 

Beste Gert, 
 
Hierbij mijn verslag van de op 22 oktober 2018 gedane avondschouw op bedrijventerrein 
Vrijburg. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Dhr. W.P.A. Brouwer 
Directeur 

Laroes Loodgieters en Installateurs bv 
Handelsweg 10 • 4387 PC • Vlissingen 
0118-465800 • info@laroes.nl • www.laroes.nl 
 
 

 
Verslag Avondschouw Bedrijventerrein Vrijburg  
22 oktober 2018 
 
Bedrijfsweg 
Lantaarn 1140 uit. 
 
Octrooiweg 
5e lantaarn vanaf lasbedrijf Wisse uit. Ook geen nummer. 
 
Logistiekweg 
Lantaarn ter plaatse van pand 3A staat scheef. Ook geen nummer.  
Bedrijfspanden achter spuiterij Kwastimo: binnen terrein-toegang bedrijfsloodsen erg donker. 
 
Productweg: 
Tussenpanden 7-9 erg veel begroeiing. 
 

www.arbounie.nl
mailto:info@laroes.nl
http://www.laroes.nl/


Transportweg 
Links van sec catering lantaarn uit. Geen nummer. 
Links van Mill en Co lantaarn uit. Geen nummer. 
 
Vrijburgpad 
Lantaarn 5714 uit. 
 
Sportweg 
Lantaarn 918 uit. 
 
Algemeen voor bv nieuwsbrief 
Ondernemers adviseren panden beter aan buitenzijde verlichten, goede en duidelijke 
aanduiding huis nr. 
Er staat materiaal opslag op eigen onafgesloten terrein. Bijvoorbeeld pallets, brandgevaar. 
Lantaarnpalen zijn slecht of niet genummerd. 
Diverse straatnaamborden zijn vervaagd. 
Verder geen bijzonderheden. 
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