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Kenmerken van de onderneming 

 

Onveiligheidsgevoelens 

 

 



 

 

 

  



Overlast 

 

 

 

  



Aangiftebereidheid 

 

 

 

  



 

(Brand) veiligheid en calamiteiten 

 

 

14. Waarom is uw bedrijf niet gecontroleerd op brandveiligheid? 

2 antwoorden 

Heb brandblusser ophangen / in de bestaande ruimte hangen meerdere blussers./ resent 

gecontroleerd. 

Situatie is ongewijzigd. 

  



 

 

Beheer 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

Verkeersveiligheid 

 

26. Kunt u aangeven welke knelpunten dit zijn? 

17 antwoorden 

- Op het terrein kan je bijna niet lopen, er wordt veel te hard gereden. s'morgens vroeg zijn de 

auto's koud en beslagen dan sta je doodsangsten uit als je op het terrein loopt.  

- parkeren personenauto's 

- De wegen te smal 

- Tappersheul verlaten is een probleem, te veel geparkeerde auto's welke in de weg staan 

- Onoverzichtelijke kruisingen, auto's niet in parkeerstroken maar half op de weg. Wegen te 

smal. 

- De wegen zijn te smal voor het grote aantal vrachtwagens, zeker in onze hoek van de 

Elzenweg met Lunenburg en Vepo. Veel te weinig parkeerplaatsen op het terrein. 

- Laden en lossen auto's zorgt voor opstoppingen aan begin wilgenweg 

- Te smal 

- Teveel parkeeroverlast veroorzaakt door parkeren handelswaar/autowrakken door louche 

autobedrijven op openbare ruimte (verrommeling geeft onveilige situaties) 

- Uitrit komt direct uit op fietspad. gevaarlijke situatie.  

- op de weg laden en lossen van auto,s 



- Groot parkeerprobleem. Auto staan op plaatsten waar ze niet mogen staan. Er wordt te 

hard gereden en toegang van en naar het bedrijventerrein is te krap. 

- Onbegrijpelijk dat er een dansschool op het bedrijventerrein gevestigd is. Veel kinderen op 

de fiets tussen vrachtverkeer. Wanneer gaat het de eerste keer fout? Is hier überhaupt door 

iemand over nagedacht? 

- wegen te smal 

- drukte 

- in en uitgang Tappersheuls 

- Op tappersheul wordt er door medewerkers en eigenaren als mongolen gereden, op 

snelheid controleren zou een prima optie zijn. 

 

 

 

  



 

 

 

  



Ondermijnende criminaliteit 

 

33. Waar heeft u 1 van deze vormen van criminaliteit waargenomen? 

6 antwoorden 

- Op de Iepenweg, dealen van Drugs 

- Marokkaanse drug dealers 

- op de Populierenweg, daar is een inval gedaan en zijn een aantal illegale arbeidsmigranten 

aangetroffen 

- iepenweg 

- Illegale bewoning 

- Op het vrachtwagen parkeerterrein slapen vele chauffeurs, buiten slapen nemen ze dingen 

mee van andere. Heb meerdere slangen gezien die tanken leeg- of overpompen. 

 

 

  



Communicatie 

 

36. Welke opmerkingen, suggesties, onderwerpen of reacties zou u in het kader van openbare orde 

en veiligheid graag met ons willen delen en of behandeld willen hebben tijdens een bijeenkomst? 

7 antwoorden 

- Er zou meer en beter gehandhaaft mogen worden, nu is er totaal geen controle en naleving 

van de regels. Tappersheul is een vrijstaat, de autobedrijven misbruiken dit.  

- De wegen van Tappersheul 1 zijn veel te smal betere aanrijroute 

- VITAP IS DE ENIGE PARTIJ DIE COMMUNICEERT - DAS WEL EEN GEMISTE KANS VOOR DE 

OVERIGEN 

- Openbaar groen en onderhoud 

- aanpak van buitenlandse chauffeur die overal maar staan te kamperen 

- Afspraken over parkeerbeleid, met name handelsvoorraad van autobedrijven.  

- Neem het te hard rijden, hier kan de politie zeker iets bij betekenen.  

 


