ONDERNEMERSVERENIGING

Doelstelling van de vereniging:
1. Aandacht voor ondernemers en bevorderen van samenwerking en onderlinge verbinding door
community en informatievoorziening tijdens netwerk evenementen.
2. Behartigen van gemeenschappelijke en algemene belangen als vertegenwoordiger van alle leden.
Regelmatig overleg met ambtenaren en wethouders voor heldere en transparantie afspraken.
3. PMO, een krachtig en verbindend instrument voor samen, duurzaam, schoon, heel en veilig.
Keurmerk Veilig Ondernemen.

HILVERSUM ZUID WEST

Samen sterk!

Parkmanagement

SAMEN, DUURZAAM, SCHOON, HEEL EN VEILIG

Word lid!
Meer dan 220 leden gingen je al voor!
Profiteer van collectieve voordelen, kennis delen in een groot en waardevol netwerk.
Elke tweede vrijdag van de maand (na de corona maatregelen) OV Café gewoon gezellig even bijpraten.
Het lidmaatschap kost € 115,- ex. Btw. per kalenderjaar.

Duurzaam

DOOR SAMENWERKING
In 2030 willen we met alle bedrijven energiepositief zijn. We werken daarom aan collectieve
verduurzaming. We geven voorlichting over wettelijke regelingen en subsidies en helpen met
verduurzamingsplannen. We brengen ondernemers samen om kennis te delen en voordelen te zoeken in
bijvoorbeeld collectieve inkoop.

* 500 Bedrijven

In 2021 ging ons project voor het grootste zonnedak van Hilversum van start.

* 15.000 Banen

Meer weten? Of heb je zelf ideeën voor een duurzame toekomst?
Mail Commissie Duurzaam: duurzaam@ovhilversumzuidwest.nl.

* 300 Miljoen economische waarde
* Duurzaam
* Toekomstbestendig

Alle actuele informatie en veel meer is terug te vinden op www.ovhilversumzuidwest.nl
Vragen?! Mail naar info@ovhilversumzuidwest.nl
Bellen?! 0657822894
Volg ons op, Facebook en LinkedIn

Mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Hilversum, Stadsfonds Hilversum en Provincie Noord Holland

* Energieleverancier
* Grootste zonnedak van Hilversum
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Calamiteitenkaart

Deze kaart is ter illustratie

CAMERA

Positie camera’s en 24 uurs registratie, eigendom van OVHZW.
AED

AED’s 24 uur bereikbaar, eigendom van OVHZW.
ZONNEDAKEN

Parkmanagement

SAMEN, DUURZAAM, SCHOON, HEEL EN VEILIG

Camera toezicht en kentekenregistratie van het Havenkwartier,
Kerkelanden en de Zeverijnstraat.
Camerabeelden kunnen alleen opgevraagd worden via de
Ondernemersvereniging Hilversum Zuid West.
Men dient de navolgende procedure te volgen.
Er is door u een incident/ strafbaar feit geconstateerd.

WHATSAPP BUURTPREVENTIE

Aanmelden bij WABP Hilversum ZuidWest.
Gegevens sturen aan info@ovhilversumzuidwest.nl
Bedrijf/instelling + vestiging adres, naam en mobielnummer.
BRANDWEER GOOI EN VECHTSTREEK

Tijdens kantoortijd bereikbaar tel. 035-6885555
(niet voor spoed, wel voor vragen).
www.brandweergooienvechtstreek.nl
POLITIE GOOI EN VECHTSTREEK HILVERSUM

De politie is telefonisch 24 uur per dag bereikbaar via 112
Voor niet dringende zaken en aangiften doen: 0900-8844 www.politie.nl
Wijkagent Stefan Paap E-mail: stefan.paap@politie.nl Mob.: 06-50559048

1. U belt de Ondernemersvereniging Hilversum Zuid West 06-57822894
2. Na dit gesprek doet u aangifte bij de Politie 0900-8844 of www.politie.nl,
of Wijkagent Stefan Paap 06-50559048 stefan.paap@politie.nl
Bij spoed, bel altijd Politie 112
Camerabeelden opvragen kan uitsluitend na een aangifte van delict / incident bij
de Politie.
De camera’s zijn geplaatst bij bedrijventerreinen Kerkelanden, Havenkwartier, en
Zeverijnstraat. Camera aanmelden via: www.politie.nl/cib
Voor meer informatie:
Parkmanager 06-57822894
parkmanagement@ovhilversumzuidwest.nl
www.ovhilversumzuidwest.nl

CAMERA IN BEELD
CAMERA
IN BEELD

Bescherm je eigen bezit en dat van de buren. Meld je aan bij www.politie.nl/cib
GEMEENTE HILVERSUM

ONDERMIJNING MELDING DOEN

Voor klachten en meldingen over zwerfvuil, verlichting en milieu kan je een MOR melding doen via 14035
of via de website www.hilversum.nl/Home/Inwoner/Openbare_ruimte_en_Milieu/Melding_doen

Ondermijning is een maatschappelijk probleem.
De verantwoording ligt bij ons allemaal.
Meld Misdaad Anoniem, via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl

Mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Hilversum, Stadsfonds Hilversum en Provincie Noord Holland
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