
  

 

 

  

Nieuwsflits november 2018 

In deze nieuwsflits meer informatie over : 

• Schouw op 5 maart 2019, ga je mee? 

• Kwartaalrapportage Schipper Security  

• Overlast melden? Ja, heel graag! 

• Schoon, heel en veilig ook bij u op het terrein 

• Wist je dat....... 



 

• Glasvezel op Pavijen dat wil toch iedereen? 

 

 

 

Schouwen bedrijventerrein op 5 maart 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 dinsdag 5 maart 2019 om 20.00 uur in je agenda en meld je aan bij het 

secretariaat. 

 

 

  

 

Kwartaalrapportage Schipper Security 

mailto:secretariaart@pavijen.nl?subject=Schouw%205%20maart%202019


 

 

 
  

 

Overlast melden? Ja, graag! 

De openbare ruimte bestaat uit plekken die voor iedereen toegankelijk zijn. Denk aan pleinen, wegen, 

parken, speeltuinen of sportvelden. Het is belangrijk dat deze plekken veilig en netjes zijn. 

Is er iets stuk of moet er iets opgeruimd worden? Doe een melding hiervan bij de gemeente. De gemeente 

probeert er dan zo snel mogelijk iets aan te doen. 

https://pavijen.us14.list-manage.com/track/click?u=dfab67579b9eb00dec690498c&id=717c8aecd9&e=876c1abc02


 

 

 

Zie je iets dat er verdacht uitziet dan kan je dat melden bij de wijkagent:. 

 

Gerard van den Akker: 

Wijken Lanxmeer, Achter de Poort, Landzicht en bedrijventerrein Pavijen. 

Telefoon: 06-53396874 

E-Mail    : Gerard.van.den.Akker@politie.nl 

Twitter   : Wijkagt_Gerard    Insta: Wijkagent_Gerard 

 

Voor andere wijken kan je kijken op politie.nl 

 

 

 

mailto:Gerard.van.den.Akker@politie.nl
https://pavijen.us14.list-manage.com/track/click?u=dfab67579b9eb00dec690498c&id=02737edbbe&e=876c1abc02


 

Schoon, heel en veilig, regelen we samen! 

Een netjes en opgeruimd bedrijventerrein  geeft een aantrekkelijke aanblik voor potentiële en huidige 

werknemers, klanten en nieuwe bedrijven. Stichting Pavijen houdt zich samen met haar partners bezig met 

de openbare ruimte, leegstand en achterstallig onderhoud maar ook met het intelligente collectieve 

camera-systeem, de beste keuze voor de alarmopvolging etc.. 

 

Iedere ondernemer kan ook bijdragen aan een schoon, heel en veilig Pavijen. Dit alleen al door 

het rondom het pand netjes te houden. 

 

 

 

 

CBIZZ neemt contact op met alle ondernemers op Pavijen! 

 

Wist je dat..... 

• elke ondernemer verplicht is tot het hebben van een plan voor  Risico Inventarisatie en Evaluatie 

(RI&E) en Bedrijfshulpverlening (BHV).  

  

• er in de nabije omgeving altijd  wel een AED is te vinden. Klik op deze link en zie waar deze bij jou 

in de buurt aanwezig is. 

  

• er de komende tijd nog meer aandacht  nodig is voor de brandveiligheid. Kijk eens 

op  https://checklistbrand.nl/ en voor thuis op https://www.brandweer.nl 

Deze website is een gezamenlijk initiatief van MKB-Nederland en het Verbond van 

Verzekeraars, de belangenorganisatie van verzekeraars in Nederland. Zowel MKB-Nederland als verzekeraars vinden het 

belangrijk dat ondernemers zich bewust zijn van brandrisico’s en weten wat ze ertegen kunnen doen. Voorkomen is namelijk 

beter dan genezen. Speciaal voor deze website hebben beide organisaties de handen ineen geslagen om u als ondernemer zo 

goed mogelijk te informeren over brand(stichting). 

https://pavijen.us14.list-manage.com/track/click?u=dfab67579b9eb00dec690498c&id=efb4479c7a&e=876c1abc02
https://pavijen.us14.list-manage.com/track/click?u=dfab67579b9eb00dec690498c&id=53d21228dc&e=876c1abc02
https://pavijen.us14.list-manage.com/track/click?u=dfab67579b9eb00dec690498c&id=060bc28372&e=876c1abc02
https://pavijen.us14.list-manage.com/track/click?u=dfab67579b9eb00dec690498c&id=ac1854e803&e=876c1abc02


 

   

 

 

 

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 

 

Stichting Collectieve Beveiliging Pavijen, Culemborg 

   

  

 

mailto:secretariaat@pavijen.nl
mailto:secretariaat@pavijen.nl?subject=Afmelden%20nieuwsflits%20Pavijen

