
  

  

 

KVO Keurmerk wederom verlengt! 

 

In het midden van de jaren ’90 zijn we in Nijnsel letterlijk met de pet rondgegaan. Ieder bedrijf 

stortte HFL 1000,- gulden op de bankrekening van de BBN. Daarvan werden slagbomen en camera’s 

voor geplaatst. De eerste collectieve beveiliging was een feit. Het zag er goed uit en menig 

ondernemer was trots op dit resultaat. Er was veel wederzijdse verantwoordelijkheid en draagkracht, 

iedereen deed mee! Ik zelf ook, toen met een gespreide betaling van 4 keer een Vuurtoren, HFL 250- 

gulden. 

In 2002 vestigde Emvo Techniek zich als een van de eerste bedrijven op de Kampen. Snel gevolgd 

door heel veel Nijnselse ondernemers, zo ontstond direct BBN+K. 

In die beginjaren werden we op de Kampen overspoeld met criminaliteit, er vonden diverse 

overvallen, berovingen en inbraken  plaats. De Kampen was door de naastgelegen A50 een gewilde 

plek voor dit gespuis. Er werd toen door het bestuur BBN+K gelukkig snel gehandeld, stichting SBNK 

werd opgericht. Het benodigde glasvezel voor de camera’s werd aangelegd. De, door Reggefiber, 

gevraagde draagkracht van 80% voor een aansluiting was in 2 weken bij alle ondernemers geregeld! 

Daarna was de ellende voorbij. De criminaliteit zakte geheel in. Dankzij de gerealiseerde 15 camera’s, 

toegangsborden en bovenal de samenwerking tussen Ondernemers, Gemeente, Brandweer en 

Politie. Het Keurmerk Veilig Ondernemen was een verplichting om dit te realiseren. Achteraf een 

krachtig instrument waarmee wij als ondernemers met korte lijnen communiceren met alle 

instanties. Er ontstond veel wederzijds begrip. De samenwerking  hield ook in: groenvoorziening, 

verkeersveiligheid en zelfs het nieuwere begrip ondermijning wordt besproken. 

Onderschat het keurmerk niet, er wordt 4 x per jaar vergaderd en er vinden 2 schouwen plaats met 

Politie, Brandweer en Gemeente. 

Het is een voorrecht dat Stichting SBNK daar zo sterk in staat. De bedrijventerreinen liggen er goed 

bij en zijn top beveiligd. Door dit ondernemerscollectief is het certificaat weer verlengd is, het Kiwa 

KVO Certificaat voor continue samenwerken! 

We zijn nu ruim 25 verder, er is veel veranderd sinds de slagbomen. Echter laten we de 

saamhorigheid en draagkracht niet verloren gaan. We leven in een individuelere wereld, maar we 

zitten wel bij elkaar! 
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