
   Regio Hilversum Zuid West

* 500 Bedrijven

* 15.000 Banen

* 300 Miljoen economische waarde

* Duurzaam

* Toekomstbestendig

* Energieleverancier

* Grootste zonnedak van Hilversum

Doelstellingen van de vereniging: 
1. Aandacht voor ondernemers: onderlinge verbinding en samenwerking bevorderen door 
    community en informatievoorziening tijdens netwerkevenementen.
2. Gemeenschappelijke en algemene belangen behartigen als vertegenwoordiger van alle leden. 
     Regelmatig overleg met ambtenaren en wethouders voor heldere en transparante afspraken.
3. Duurzaam ondernemen stimuleren: onze Parkmanagement Organisatie (PMO) volgt het Keurmerk 
     Veilig Ondernemen en faciliteert duurzaam samen ondernemen in een schone, hele en veilige omgeving.

Word lid!
Al meer dan 200 ondernemers gingen je voor! 
Profiteer van collectieve voordelen en kennisdeling in een groot en waardevol netwerk. 
Ontmoet andere ondernemers in een informele sfeer bij ons OV Café: elke tweede vrijdag van de maand 
van 16.30-18.30 uur, bij Van Haren Sport & Wellness, Franciscusweg 247.

Het lidmaatschap kost € 115,- excl. btw per kalenderjaar.

In 2030 willen we met alle bedrijven energiepositief zijn. Om dit doel te bereiken, werken we aan 
collectieve verduurzaming. We geven voorlichting over wettelijke regelingen en subsidies en helpen met 
verduurzamingsplannen. Daarnaast brengen we ondernemers samen om kennis te delen en kosten te 
reduceren door bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop.

In 2021 ging ons project ‘Het grootste zonnedak van Hilversum’ van start.
Wil je hier meer over weten? Of heb je zelf ideeën voor een duurzame toekomst?
Mail de Commissie Duurzaam: duurzaam@ovhilversumzuidwest.nl

Alle actuele informatie en nog veel meer vind je op www.ovhilversumzuidwest.nl
Vragen? Mail naar info@ovhilversumzuidwest.nl of bel 06-57822894. 
Volg ons op, Facebook, Instagram en LinkedIn
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BRANDWEER GOOI EN VECHTSTREEK
Spoed? Bel 112. Geen spoed maar wel brandweer, bel 0900-0904.
Voor informatie is locatie Gooi en Vechtstreek tijdens kantoortijden telefonisch 
bereikbaar op (035) 6885555 en per mail via info@brandweergooivecht.nl
www.brandweergooienvechtstreek.nl  

AED
AED’s 24 uur bereikbaar (eigendom van OVHZW).

GEMEENTE HILVERSUM
Klachten over onder meer zwerfvuil, verlichting, milieu, (geluids)overlast en ongedierte kun je 
melden via 14035 of (035) 629 20 00 (van ma. t/m vrij. van 8.30 tot 13.30 uur) of 
www.hilversum.nl/Home/Inwoner/Openbare_ruimte_en_Milieu/Melding_doen

WHATSAPP BUURTPREVENTIE
Wil je je aanmelden bij WABP Hilversum Zuid West? Mail dan de volgende gegevens 
naar info@ovhilversumzuidwest.nl: naam bedrijf/instelling + vestigingsadres, 
naam contactpersoon en mobiel nummer.

CAMERA IN BEELD
Bescherm je bezit en dat van je buren, door je beveiligingscamera(s) aan te melden bij de 
politie. Meld je aan bij www.politie.nl/cib

CAMERATOEZICHT 
Positie camera’s voor 24-uursregistratie (eigendom van OVHZW).

ZONNEDAKEN 
Daken die voorzien zijn van zonnepanelen, in het kader van 
ons project ‘Het grootste zonnedak van Hilversum’.

POLITIE GOOI EN VECHTSTREEK HILVERSUM
Spoed? Bel 112. Aangifte doen of een afspraak maken kan via 
www.politie.nl of 0900-8844
Wijkagent is Stefan Paap: stefan.paap@politie.nl / 06-50559048.

De plattegrond is ter illustratieCALAMITEITENKAART

CAMERA
IN BEELD

Cameratoezicht en kentekenregistratie van het Havenkwartier, 
Kerkelanden en de Zeverijnstraat.

Heb je een incident of strafbaar feit geconstateerd en wil je 
camerabeelden opvragen? Dat kan alleen via de Ondernemersvereniging 
Hilversum Zuid West, na aangifte bij de politie.

1. Doe aangifte bij de politie 0900-8844 / www.politie.nl of bij wijkagent 
    Stefan Paap 06-50559048 / stefan.paap@politie.nl
2. Bel vervolgens Ondernemersvereniging Hilversum Zuid West op 
     06-57822894

Bij spoed, bel altijd 112.

Je eigen camera’s aanmelden kan via www.politie.nl/cib

Voor meer informatie:
Parkmanager 06-57822894 
parkmanagement@ovhilversumzuidwest.nl
www.ovhilversumzuidwest.nl

ONDERMIJNING MELDEN?
Criminelen misbruiken legale bedrijven(terreinen) en diensten voor 
illegale activiteiten. Hierdoor vervagen normen en neemt het gevoel 
van veiligheid en leefbaarheid af. Dit effect heet ondermijning. 
Zie je signalen van ondermijning in je omgeving? 
Meld Misdaad Anoniem, via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl


