
  

 

 

  

Nieuwsflits maart 2019 

In deze nieuwsflits meer informatie over : 

• Schouw vindt plaats op 3 april 2019 

• Glasvezel op Pavijen, dat wil toch iedereen? 

• Jaarrapportage Schipper Security beveiliging Pavijen 

• Schipper Security opnieuw gecertificeerd 



 

• Integraal Veiligheidsplan gemeente Culemborg 

• Vacature Parkmanager 

 

 

 

Schouwen bedrijventerrein op 3 april 2019 

Tweejaarlijks wordt bedrijventerrein Pavijen geschouwd. Wat houdt dat 

schouwen nu eigenlijk in. Heb je geen idee en wil je het graag eens 

meemaken. Zet woensdag 3 april 2019 om 20.00 uur in je agenda en meld je 

aan bij het secretariaat. 

 

 

  

 

 

CBIZZ neemt contact op met alle ondernemers op 

Pavijen! 

  

De glasvezelspecialisten van CBIZZ zijn gestart met de bedrijfsbezoeken op Pavijen. De 

ondernemers die ze hebben gesproken zijn zeer enthousiast en kijken uit naar het 

moment waarop de aanleg start. CBIZZ start in de basis als 20% van de ondernemers, 

afhankelijk van spreiding en ontwerp, bereid is aan te sluiten. Ben jij ook 
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geïnteresseerd maar is er nog geen contact met je opgenomen, stuur dan een mail naar 

Elly Schipper.   

  

 

Jaarrapportage 2018 Schipper Security 
 

 

 

CONCLUSIE 

• We zien dat er veel meer meldingen zijn in de private sector dan in de 

publieke sector. Er waren in deze sectoren respectievelijk 107 en 16 

meldingen in 2018. De indeling komt overeen met 2017 maar het 

totaal ligt veel lager. 

• De publieke meldingen bestaan exclusief uit defecte straatverlichting 

namelijk 12 van de 4. 

• De private meldingen  bestaan exclusief uit de categorieën: 

Openstaande deuren, ramen en hekken, (nacht)verlichting en overige. 

Deze hadden respectievelijk 13, 55 en 41 meldingen. 
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• Er is geconstateerd dat de hoeveelheid meldingen in 2018 bijna is 

gehalveerd ten opzichte van 2017. 

 

 

 

Beveiliging op Pavijen met glans door toets Keurmerk  Beveiliging 

  

Eind februari is Schipper Security getoetst op haar werkwijze en 

uitvoering van haar concept Veilige Regio voor Pavijen. Namens het 

bestuur was Egbert IJzerman - Stichting Pavijen aanwezig en Eddy 

Diepenbroek & Hugo Verkerk van Schipper Security. 

  

De audit bestaande uit documenten en dossier onderzoek werd in de middag 

afgerond met een locatiebezoek aan Pavijen en met een nieuw certificaat. 

De auditor noemde als sterke punten dat Schipper een actieve inzet pleegt 

om de collectieve veiligheid te bevorderen en betrokken wordt bij diverse 

overleggen. Schipper Security kreeg dan ook alle lof van de auditor! 

  

Het Keurmerk Beveiliging dient het proces van professionalisering in de 

branche te bewerkstelligen en het kwaliteitsniveau in de branche zichtbaar te 

maken en te bevorderen. Het geeft aan opdrachtgevers de garantie dat een 

beveiligingsorganisatie zich aan alle regelgeving houdt en voorwaarden stelt 

aan integriteit. Het keurmerk is ontwikkeld door de brancheorganisatie VBN. 



 

Schipper Security is lid van de andere brancheorganisatie de VEB en in 

2016 gekozen als beveiligingsbedrijf van het jaar. 

  

Schipper Security is gevestigd aan de Beesdseweg 11, 4107 LV te 

Culemborg. Voor meer informatie over het keurmerk of anders, bel Hugo 

Verkerk, vestigingscoördinator. Telefoon: 0345- 763 777 of E-mail: 

hugo@schippersecurity.nl 

 

 

Integraal Veiligheidsplan gemeente Culemborg 

 

 

 

Op 11 februari vond er een beeldvormende bijeenkomst plaats met burgemeester, 

raadsleden, politie en andere belangstellenden over een concept veiligheidsanalyse van 

de gemeente Culemborg. Een interessante bijeenkomst waar in groepsverband 

aandachtspunten werden uitgewerkt om te komen tot een Integraal Veiligheidsplan voor 

de gemeente Culemborg. Bestuur Stichting Pavijen neemt hier ook actief aan deel. De 

verzamelde informatie wordt betrokken bij de nieuw op te stellen kadernota 
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"Veiligheidsbeleid 2019-2022". 

   

 

 

 

 
heeft een interessante vacature voor een  

Parkmanager Pavijen 
   

Meer informatie staat op de website van KCB. Voor vragen over deze vacature kun je terecht bij 

Rosita Setz, voorzitter KCB via telefoon: 06 – 22 601 265 of André Rotink, beleidsmedewerker 

economische zaken van de gemeente Culemborg via telefoon: 0345 – 47 77 00. 

Reageren graag voor 4 maart 2019 
   

 

 

 

 

Contact 

Wil je meer weten over Stichting Pavijen of heb je vragen of aanbevelingen voor ons. 

Laat het ons weten! Wij zijn bereikbaar via 06 22 24 82 31 of secretariaat@pavijen.nl 

 

 

 

 

U ontvangt deze e-mail omdat u gevestigd bent op bedrijventerrein Pavijen en/of lid bent van KCB. 

Afmelden 
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Stichting Collectieve Beveiliging Pavijen, Culemborg 
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