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2. Nieuwe wijkagenten     

3. Even voorstellen       

 

Beste ondernemer op de bedrijventerreinen Wolvega, 

 

Hierbij de nieuwsflits van de Stichting Parkmanagement Bedrijventerreinen Wolvega, waarin wij u op de 

hoogte houden van de zaken die onze Stichting collectief voor haar deelnemers regelt. Wij wensen u 

veel leesgenoegen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur SPBW 

 

A. Collectieve Beveiliging 

 

1. Politienieuws en incidenten 

Er zijn eind 2016 enkele inbraken in verzamelboxen aan de Weegbree geweest, de politie heeft als 

bijvangst daarbij een hennepkwekerij ontmanteld. Ook heeft er metaaldiefstal plaatsgevonden bij een 

bedrijf aan de Schipsloot. De politie laat weten dat er de laatste tijd regelmatig metaal diefstal wordt 

gepleegd en vraagt u daarom om attent te zijn op verdachte personen of auto’s en uw zaken zo goed 

mogelijk te beveiligen. 

Verder zijn er de eerste maanden van 2017 een aantal incidenten op onze bedrijventerreinen geweest, 

zoals diefstal van diesel door het boren van gaten in tanken, diefstal van een tuinset en lampen, 

diefstal van shovelbakken en een kentekenplaat en zijn er door de politie daders overlopen die een 

boot trachten te stelen.  

Mocht er bij u een incident plaatsvinden, dan vraagt de politie u om hier altijd aangifte van te doen.  

Dat kan op vier manieren:      

1 via internet  www.politie.nl                         

2 telefonisch via 0900-8844                                                                      

3 aan het politiebureau, na afspraak via 0900-8844                           

4 bij u op het bedrijf.   

 

2. Nieuwe wijkagent 

De Stichting Parkmanagement Bedrijventerreinen Wolvega heeft ieder kwartaal overleg met de 

collectieve beveiliger G4S en regelmatig schuift daar ook de wijkagent Anne Louwsma bij aan. Anne zal 

echter binnenkort worden opgevolgd door Alienka Brandsma en Margreet Bloemhof. Hierbij stellen wij 

u deze nieuwe wijkagenten graag voor: 

  

 

Ik ben Alienka Brandsma (links op de foto), 37 jaar en 

woonachtig in Oldeberkoop.  

Ik ben in 2001 begonnen ben bij de politie. Na het afronden 

van de opleiding ben ik 3 jaar werkzaam geweest in 

Heerenveen, waarna ik intern weer in een opleiding heb 

gevolgd tot hoofdagent. Gedurende deze opleiding heb ik 

stages gelopen in Leeuwarden en Oosterwolde. 
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Vervolgens ben ik 3 jaar werkzaam geweest als hoofdagent in Oosterwolde en 1 jaar in Joure als 

wijkagent A (leertraject voor wijkagent B). Vanaf 1maart 2012 ben ik dus begonnen als wijkagent B in 

Weststelingwerf. Hier ben ik 5 jaar wijkagent geweest voor het buitengebied Oost. Noordwolde e.o. 

Vanaf september 2016 ben ik samen met mijn collega Margreet Bloemhof de wijkagent van Wolvega. 

 

Ik ben Margreet Bloemhof (rechts op de foto). Ik werk sinds 2002 bij politie Fryslan. Ik ben mijn 

loopbaan begonnen in Sneek. Hier heb ik noodhulpdiensten gedraaid en wat ik taakaccenthouder 

Huiselijk geweld geweest. Sinds 2013 ben ik werkzaam in team Zuid Oost van Friesland. Ik ben 

wijkagent buitengebied Weststellingwerf geweest, Wijkagent Nijehaske te Heerenveen en sinds 

september 2016 wijkagent in Wolvega.  

 

In uw dorp zijn wij dus als wijkagenten aangesteld. Wij zijn regelmatig in uw woonomgeving aan het 

werk en overleggen regelmatig met de gemeente en andere instanties over uw veiligheid. Wij als 

wijkagenten zijn dan ook nauw betrokken bij wat zich in uw woonomgeving afspeelt op het gebied van 

leefbaarheid en veiligheid. Wij kunnen problemen oplossen, of beter nog, voorkomen. Wij kunnen dit 

niet alleen, veiligheid is immers ieders verantwoordelijkheid. Uw bijdrage kan bestaan uit het ter harte 

nemen van preventieadviezen en natuurlijk het tijdig signaleren en melden van problemen.  

 

Mailadressen; alienka.brandsma@politie.nl  tel 06-52057189 

                        margreet.bloemhof@politie.nl tel 06-31648904 

 

3. Even voorstellen  

Mijn naam is Laurense Bruning en ik ben geboren op 20 maart 1968 te Leeuwarden. In mijn vrije tijd 

breng ik het liefst zoveel mogelijk tijd door op het water. Genieten van de natuur en het beoefenen van 

watersporten. Ik ben in 1995 begonnen als beveiliger bij G4S. g4S is specialist op het gebied van 

security & safety oplossingen. Vervolgens binnen G4S werkzaam geweest als: 

 

B. Collectief Afvalbeheer 

 

1. Gratis archiefopruiming door Van Gansewinkel mei/juni 2017 

Veel bedrijven ruimen op dit moment het archief op. Daarbij komt vaak een aanzienlijke hoeveelheid 

papier vrij, dat vertrouwelijk moet worden vernietigd. Van Gansewinkel biedt hiervoor een passende 

oplossing. In het kader van de samenwerking met de Stichting Parkmanagement Bedrijventerreinen 

Wolvega wordt aan alle bedrijven in Wolvega de mogelijkheid geboden dit papier 4 keer gratis te laten 

afvoeren. 

Het papier wordt door Van Gansewinkel volgens het door haar ontwikkelde Destra Data concept 

ingezameld en verwerkt. De inzameling vindt plaats met rolcontainers van 240 en 500 liter die zijn 

uitgevoerd met sloten. Het transport van het ingezamelde papier vindt plaats met behulp van een 

gesloten container waartoe alleen de medewerkers van Van Gansewinkel van de verwerkingslocatie 

toegang hebben. De vernietiging vindt plaats volgens DIN 32757-1 klasse 3, voor de gebruiker van 

 Groepsleider Objectbeveiliging; 

 Unit assistent Objectbeveiliging; 

 Sales consultant Alarmcentrale & Mobiele surveillance; 

 Senior salesconsultant Systems; 

 Senior salesconsultant Training & Safety. 

Momenteel ben ik werkzaam als sr. Salesconsultant security solutions in 

de regio Friesland. In deze hoedanigheid bezoek ik voor de Stichting 

Parkmanagement Wolvega de gevestigde bedrijven te Wolvega.  

 

mailto:alienka.brandsma@politie.nl
mailto:margreet.bloemhof@politie.nl


 
 

Stichting Parkmanagement Bedrijventerreinen Wolvega 
 www.ondernemeninweststellingwerf.nl/voorpagina/parkmanagement 

 

 

deze dienstverlening de garantie dat niemand inzage kan nemen in de aangeboden documenten. Voor 

grote partijen heeft Van Gansewinkel speciale containers met een inhoud van 9 en 30 m3. 

 

    
 

 

Wilt u gebruiken maken van deze actie, stuur dan een mail met uw 

bedrijfsgegevens naar sme.hoogeveen@vangansewinkel.com. Het is belangrijk in 

de mail aan te geven welk type container u wilt gebruiken, een 240 liter of een 500 

liter container, en hoeveel containers u wilt gebruiken. Vergeet u niet de naam en 

het telefoonnummer van een contactpersoon binnen uw bedrijf voor deelname aan 

deze actie in de mail te vermelden? De container(s) ontvangt u vervolgens in week 

20-2017. Daarna legen wij de container(s) met een frequentie van 1 x per 2 weken 

op de vrijdag in de weken . Daarna kunnen de containers niet meer worden 

gebruikt. In week 27-2017 voeren wij de lege container(s) weer af, u heeft dus 4 

gratis ledigingen. Meedoen aan deze actie is geheel vrijblijvend. Vanzelfsprekend 

zal Van Gansewinkel u aan het einde van de actietermijn een vrijblijvende 

aanbieding uitbrengen voor het geval u de container(s) wilt blijven gebruiken. 

 

 


