
 “Bedrijventerrein Oude Molen is een 
relatief jong terrein, dat in vergelijking met 
de anderen binnen de gemeente Bergen 
op Zoom.  Dat maakt dat we niet praten 
over revitalisering, maar over het behoud 
van het bestaande kwaliteitsniveau.  Op 
het terrein zijn kleinschalige industriële 
bedrijven actief”, vertelt Marielle. Om te 
beginnen ligt er al een duidelijk beeldkwa-
liteitsplan en dat zorgt er van meet af voor 
dat er bij de bouw rekening gehouden 
met zichtlijnen, hoogten en afstand vanaf 
de weg. Kortom, een verzorgd beeld voor 
bezoekers en passanten. Begroeiing is er 
bijna niet. Er is gekozen voor gras boven 
struiken, dit in verband met het onder-
houd en de zichthoeken. Ook op het oude 
gedeelte aan de Canadalaan is dat nu in-
gezet.  De openbare weg is in goede staat. 
De stoepen zijn netjes en de wegen geas-
falteerd. Oude Molen is daarmee schoon, 
heel en veilig. Dat gegeven werkt ook door 

in een prettig ondernemersklimaat. Dat 
zorgt ook voor een wervende werking op 
potentiele gebruikers om zich te vestigen. 

Lastig 
Marielle: “Een klacht van gebruikers van 
het bedrijventerrein is dat er vaak hard ge-
reden wordt. Verkeersremmende maatre-
gelen zijn niet wenselijk op een bedrijven-
terrein, dit in verband met vrachtverkeer”.  
Waar Oude Molen bijvoorbeeld verder 
last van ondervindt zijn vrachtwagens die 
her en der geparkeerd staan. Dit gaat om 
(internationale) chauff eurs die overnight 
hun vrachtwagen moeten parkeren en 
dat niet meer in de wijken mogen.  Voor 
ondernemers is dat zorgelijk, omdat het 
meestal niet de chauff eurs zijn die hun 
producten aan of afvoeren. Zij maken 
geen gebruik van bestaande betaalde 
parkeervoorzieningen.  Voorzieningen 
creëren ter plekke zorgt alleen voor meer 

aanwezigheid en dat is niet wenselijk. Vier 
keer per jaar is er en inloopspreekuur 
voor ondernemers, waarop gemeente, 
brandweer en politie vertegenwoordigd 
zijn. Een goed moment voorr actuele 
ontwikkelingen op het bedrijventer-
rein en bevindingen van gebruikers. 

Veiligheid voor gebruikers
Bij calamiteiten kan het terrein afgesloten 
worden bij de twee ontsluitingswegen met 
een Bollartsysteem.  Deze vorm van bevei-
liging gaat in werking na een alarm, zodat 
er geen verkeer meer op of af kan. In het 
kader van gebruik van de infrastructuur en 
het wegennet moeten er op Oude Molen 
rekening gehouden worden met diverse 
gebruikers: vrachtverkeer voor aan- en 
afvoer goederen, doorgaand verkeer, het 
komen en gaan van personeelsleden, maar 
ook schoolgaande jeugd. Op de door-
gaande weg mag er geen laden en lossen 
plaatsvinden. Dat moet op eigen terrein 
en kan onveilige situaties opleveren. Voor 
de schoolgaande jeugd is er en specials 
busverbinding in het leven geroepen 
vlakbij de school. Ook lopen er twee fi ets-
paden over het nieuwe gedeelte terrein. 

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) borgt de veiligheid 
van bedrijventerreinen in de breedste zin van het woord. De 
certifi cering rondom veiligheid gaat in samenspraak met de 
betrokken gemeente, brandweer en politie. Werken aan veiligheid 
is in dat kader een doorgaand proces. Voldoen aan de gestelde 
eisen, de overeengekomen verbeteringen en verbeterslagen voor 
de komende Jaren, zijn daarin de aan de orde.  Met Marielle ter 
Bogt van bedrijventerrein Oude Molen in Halsteren praten we 
door over Bedrijventerrein Oude Molen en in het bijzonder de 
kwaliteitsaspecten. 
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