VERSLAG KVO B

datum overleg
tijd
locatie

Dinsdag 22 januari 2019
9.00-10.00 uur
Burgemeester Boreelstraat 1a Castricum

Deelnemers

Rob van der Wal (voorzitter), Corlien Moleman (verslag), Bas van der Steen,
Rob de Vries, Rob Zander, Ron Schruijer, Jacqueline Kok.

Afwezig

Maarten van der Steen, Dirk Haasnoot
Actie

1. Opening en mededelingen
Maarten en Dirk zijn afwezig.

2. Verslag 6 november 2019
- De trailer is weggehaald
- De illegale parkeerplaats bij de kringloop is opgelost De BOA’s controleren
extra.
- Voor wat betreft het hekwerk op het braakliggende perceel, hierover is contact
met de eigenaar.
- De ondernemersvereniging heeft een nieuwe website. KVO komt daar
uitdrukkelijker naar voren. Tegelijkertijd is ook een nieuwe app gelanceerd.
- De buitenverlichting bij het derde gebouw van Van de Kamp is aangebracht.
3. Maatregelenmatrix 2017-2019 (bijlage)
- Jaarverslag
Rob van der Wal doet tijdens de ALV het verslag van het afgelopen jaar.
- Marije Smit wordt in contact gebracht met Corlien voor de communicatie op de
website. Pr@ondernemendheiloo.nl
- Jacqueline vraagt naar ondermijning. Er zijn tot nu toe in Heiloo nog weinig
signalen over. Zou er ruimte zijn voor een presentatie van een deskundige.
Indien gewenst kan dit, maar moet dan ingepland worden.
- Avondschouw wordt gepland op woensdag 13 maart om 19.00 uur, bij Van der
Steen.
- Industrieterrein Oosterzij, heet nu Ambachtstraat en is getransformeerd naar
een woonwijk. De parkeerproblemen met de sportschool zijn onder controle.
- Boekelermeer kruising met het fietspad, gaat nu goed. Picturae verhuisd in
februari/maart naar Heerhugowaard.
- Voor volgende overleg wordt cybercrime geagendeerd.
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4. Cijfers
Brandweer
1 melding voor hulp bij ambulance
1 melding wateroverlast
Politie
Oude werf
Verdachte situatie, valse kassabonnen
Loslopende koeien
Diefstal uit bedrijf (bij kringloop)
Verduistering binnen bedrijf.
Overlast drugs, verdacht persoon mogelijk dealer
Droogmakerij
Verdachte situatie
Diefstal uit bouwkeet
Oosterzij
Verdachte situaties, veel te maken met de bouw.
Jacqueline merkt op dat het opvalt dat er weinig meldingen op de bedrijventerreinen
zijn. Ze meldt ook nog het volgende:
De politie heeft op de Droogmakerij een jongeman aangehouden op een gestolen
scooter. Een ondernemer van de Boekelermeer had eerder bij de politie een melding
gedaan van ‘verdachte omstandigheden’ en hij vermoedde dat er gehandeld werd in
gestolen scooters. De melding kwam terecht bij de wijkagent en deze heeft een
onderzoek ingesteld en de afspraak gemaakt met de ondernemer: bel de volgende
keer 112 als je iets verdachts ziet. De jongeman is vlak daarna opgepakt.
Tip van de wijkagenten: BEL als u ongewone, afwijkende zaken ziet die mogelijk
kunnen leiden tot strafbare zaken. Bel 112 als u zeker bent.
Bel 0900-8844 bij twijfel en vraag of de wijkagent terug belt. U wordt binnen 2 dagen
teruggebeld en we stellen een onderzoek in.
We zorgen graag samen met de ondernemers voor een veiliger Heiloo. Help ons en
meldt uw bewakingscamera’s (privé of zakelijk) aan bij Camera in Beeld !
Bovenstaande wordt ook gedeeld via de nieuwsbrief van de ondernemersvereniging.
5. Rondvraag
Rob van der Wal vraagt of illegaal bord op de Boekelermeer al weg is. Wordt door de
gemeente actie op genomen.
Grond van Wiebering, hij wil wel bouwen maar eigenaar van pand lijven. Maar
iedereen wil wel maar eigen eigenaar.
Jacqueline doet melding van camera in beeld. We zorgen graag samen met de
ondernemers voor een veiliger Heiloo. Help ons en meldt uw bewakingscamera’s
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(privé of zakelijk) aan bij Camera in Beeld! Er komt ook een actie op social media met
de vraag om de camera te registreren. Dit maakt het voor de opsporing een stuk
makkelijker.
Jacqueline stuurt info naar Rob van der Wal om te delen met de
ondernemersvereniging.

6. datum volgende vergadering
Volgende overleg is woensdag 13 maart om 19.00 uur bij autobedrijf Van der Steen,
De oude werf 4. Aansluitend vindt er een schouw plaats..
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