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PARKMANAGEMENT NIEUWSFLITS – mei 2016 
Jaargang 1: nummer 1 
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Beste ondernemer op de bedrijventerreinen Wolvega, 

 

In de communicatielijnen naar de ondernemers heeft de Stichting Parkmanagement Wolvega 

besloten om een zogenaamde nieuwsflits te gaan uitbrengen. Hierin wordt u regelmatig op 

de hoogte gehouden rondom de actuele zaken die door het parkmanagement collectief voor 

de deelnemers worden geregeld. Wij wensen u veel leesgenoegen met deze eerste 

nieuwsflits. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur SPBW 

 

 

A. Collectieve Beveiliging 

 

1. Alarmopvolging 

Op 29 april j.l. zijn in het overleg tussen parkmanagement en collectieve beveiliger G4S  de 

rapportages over het eerste kwartaal 2016 besproken. Hieruit is gebleken dat er dit kwartaal 

18 (valse) alarmmeldingen bij de deelnemers zijn geweest. De opvolgingstijden van G4S 

voldeden aan de contractuele afspraken. Met enkele bedrijven die meerdere alarmen hebben 

veroorzaakt heeft G4S de oorzaak van deze alarmen besproken. Het voorkomen van valse 

alarmen bespaart de ondernemer kosten en voorkomt ‘vervuiling’ in de surveillance. 

 

2. Security Checks 

G4S heeft bij diverse deelnemers een zogenaamde security check uitgevoerd. Hieruit kwamen 

diverse aandachtspunten naar voren, waarbij ondernemers zelf vaak al via bewustwording 

van het personeel onveilige situaties kunnen voorkomen. Van alle waargenomen punten 

wordt een  security lijst samengesteld, die voor surveillanten een leidraad kan zijn om de 

controlerondes bij de collectieve deelnemers te optimaliseren. 

 

3. Surveillance Meldingen 

Tijdens de collectieve surveillance rondes wordt door G4S ook extra gelet op 

veiligheidsaspecten in het openbare gebied. Zo zijn er de afgelopen maanden diverse kapotte 

straatlantaarns gerapporteerd. Deze info is doorgegeven aan de gemeente met het verzoek 

ze te repareren. Ook wordt er gecontroleerd op hangjongeren en zwerfvuil op de terreinen. 
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B. Collectief Afvalbeheer 

 

1. Nieuwe contactpersoon collectief 

 

  

 

 

2. Voorjaarsactie 

Net als in 2015 zal Van Gansewinkel namens het collectief ook dit jaar weer een speciale 

voorjaarsactie houden voor archiefopruiming van vertrouwelijk papier. Alle ondernemers 

worden hier binnenkort door Van Gansewinkel over geïnformeerd. 

Jarenlang is Simon Marrink voor Van Gansewinkel de contactpersoon 

geweest met het parkmanagement Wolvega. Simon heeft echter onlangs 

een andere functie binnen Van Gansewinkel gekregen en zijn opvolger 

voor het parkmanagement is dhr. Barry Robben (foto) Het 

parkmanagement heeft er vertrouwen in dat het overleg over de 

collectieve belangen van de deelnemers met Barry op dezelfde prettige 

en praktische wijze gevoerd kunnen worden als dat met Simon Marrink 

is gedaan.  

 


