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PARKMANAGEMENT NIEUWSFLITS – mei  2018 
Jaargang 3: nummer 5 

A. Collectieve Beveiliging   B. Collectief Afvalbeheer 

1. Politienieuws en incidenten   1. Gratis Archiefopruiming Renewi 

2. Meld misdaad anoniem    2. Uitnodiging Rondleiding  

3. Universele huisnummerbordjes   3. Nieuwe deelnemer collectief afvalbeheer 

4. Onderzoek digitale veiligheid    

 

Beste ondernemer op de bedrijventerreinen Wolvega, 

 

Hierbij de nieuwsflits voorjaar 2018 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 

 

Collectieve Beveiliging 

 

1. Politienieuws en incidenten 

Tijdens het kwartaaloverleg tussen het parkmanagement, G4S en de politie kwam het volgende naar 

voren: 

“Op zaterdag 10 maart 2018, vroeg in de ochtend, werden er op het industrieterrein in Wolvega op 

twee verschillende plekken geldautomaten van autowasstraten open gebroken. 

Dankzij camerabeelden van bedrijven op het industrieterrein werden de daders herkend! Naar 

aanleiding van deze beelden zijn ze aangehouden en verhoord. Tijdens het verhoor hebben ze 

bekend”. 

Wilt u ook helpen met opsporen meldt u dan aan voor Camera in beeld. 

 

Camera in beeld  

De beelden van de camera’s bij bedrijven of woningen kunnen de politie helpen bij de opsporing naar 

de dader(s) van bijvoorbeeld een overval, straatroof of een inbraak. Hiervoor is het project ‘Camera in 

beeld’ opgezet. 

Hebt u een of meerdere camera's hangen om uw bedrijf, huis of andere eigendommen te bewaken? 

Laat het de politie weten. Door deze aan te melden op de website van de politie, inventariseert zij 

waar camera’s in de gemeente hangen. Hierdoor weet de politie waar beelden opgenomen zijn en kan 

zij sneller aan de slag met de opsporing. De politie neemt contact op met de eigenaar van de 

betreffende camera; de politie kijkt niet live mee.    

Meld uw camera aan! 

Hebt u een camera bij uw bedrijf of woning, vul dan het formulier Camera in beeld in op de website van 

de Politie. Daar vindt u ook meer informatie over de regels.  

https://www.politie.nl/themas/camera-in-beeld.html 

Vragen? 

Voor vragen kunt u  telefonisch contact opnemen met de politie via 0900 8844. 

 

https://www.politie.nl/themas/camera-in-beeld.html
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2. Meld misdaad anoniem 

Signalen 

Ondernemers kunnen een belangrijke bijdrage leveren in de aanpak van georganiseerde criminaliteit.  

Zij kunnen signalen opvangen dat er iets niet in de haak is. Georganiseerde criminaliteit vindt vaak 

afgeschermd plaats. Toch zijn er vaak signalen waar te nemen. Bedrijvigheid rond leegstaande panden, 

extreem geïsoleerde ruimten of winkels waar nooit klanten komen, kunnen duiden op criminele 

praktijken. 

Heeft u iets gezien dat u aan de politie door wilt geven, bel dan 0900-8844. 

Wilt u anoniem een misdrijf melden, dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).  

 

3. Universele huisnummerborden voor de bedrijventerreinen Wolvega  

In de contacten die de Stichting Parkmanagement Bedrijventerreinen Wolvega heeft met de politie en 

brandweer komt regelmatig naar voren dat de adres aanduiding op de bedrijventerreinen vaak 

onduidelijk is. Naam en nummerborden van bedrijven zijn soms niet goed zichtbaar of zelfs 

onvindbaar. Voor hulpdiensten die met spoed moeten reageren op een melding, is het van het grootste 

belang dat men zo snel mogelijk bij het juiste adres aankomt. 

De SPBW is daarom in overleg met politie, brandweer en gemeente bezig met de aanschaf van 

universele reflecterende huisnummerborden. De verwachting is dat het project de borden in de loop 

van dit jaar kam worden afgerond. De kosten van dit project vindt grotendeels plaats via een bijdrage 

vanuit het ondernemersfonds. 

  

4. Gezocht: MKB’ers met (geen) gevoel voor cyber-risico’s 

Graag willen wij het volgende verzoek bij u onder de aandacht brengen: 

Voor mijn afstudeeronderzoek Cybersecurity en MKB ( Master Risk Management aan de Universiteit van 

Twente) ben ik  op zoek naar ondernemers in Noord-Nederland die mee willen doen aan een 

onderzoek over digitale veiligheid.  

Heb je alles perfect op orde op ICT gebied en gebruik van internet?  

Heb je alle belangrijke informatie veilig digitaal opgeborgen?  

Heb je nagedacht over de situatie dat je toch slachtoffer wordt van cybercrime?  

Zou je je erin moeten verdiepen maar weet je niet goed waar je moet beginnen?  

Of is digitale veiligheid voor jouw bedrijf niet relevant?  

Doe mee en ontdek het!  

 

Mijn onderzoek richt zich op de digitale veiligheid van bedrijven met 2 tot 50 medewerkers.  

Meedoen aan dit onderzoek betekent ook dat je goed inzicht krijgt in de digitale veiligheid van jouw 

bedrijf. Indien gewenst krijg je tips hoe jouw digitale veiligheid vergroot kan worden.  

Mijn opdrachtgever is de Stichting in oprichting Cybersafety Noord-Nederland die als doel heeft de 

digitale weerbaarheid van bedrijven in Noord-Nederland te verhogen. De stichting is op dit moment 

een samenwerkingsverband van www.connect.frl , onderwijsinstellingen als NHL en ROC Friese Poort en 

de gemeente Leeuwarden en provincie Fryslân.  

Het onderzoek bestaat uit een gesprek van maximaal 1½ uur en zal plaatsvinden bij jou op locatie en 

op een tijdstip dat jou past (kan uiteraard ook ‘s avonds of in het weekend). Dit gebeurt in de periode 

mei/juni/juli.  

 

Belangstellenden kunnen contact opnemen met: 

Henk van Ee , 06 24368059 , Henk.vanee@defriesland.nl 
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Collectief Afvalbeheer 

 

1. Gratis archiefopruiming door Renewi Nederland BV 

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

papier vrij, dat vertrouwelijk moet worden vernietigd. Renewi 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 Renewi 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 Renewi van de verwerkingslocatie toegang hebben. De vernietiging 

vindt plaats volgens DIN 32757-1 klasse 3, voor de gebruiker van deze dienstverlening de garantie dat 

niemand inzage kan nemen in de aangeboden documenten. Voor grote partijen heeft Renewi 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@renewi.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 20-2018. Daarna 

legen wij de container(s) met een frequentie van 1 x per 2 weken op de vrijdag in de even weken . 

Daarna kunnen de containers niet meer worden gebruikt. In week 29-2018 voeren wij de lege 

container(s) weer af, u heeft dus 4 gratis ledigingen. Meedoen aan deze actie is geheel vrijblijvend. 

Vanzelfsprekend zal Renewi u aan het einde van de actietermijn een vrijblijvende aanbieding 

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

 

   
 

2. Nieuwe deelnemer aan het collectieve afvalbeheer 

Opnieuw heeft een bedrijf besloten om ook gebruik te maken van de voordelen van het collectieve 

contract wat de SPBW ten behoeve van haar deelnemers met Renewi heeft afgesloten.  

We heten De Veen Houtconstructie BV van harte welkom als nieuwe deelnemer.  

Mocht u ook geïnteresseerd zijn in deelname aan het collectieve afvalbeheer, dan kunt u contact 

opnemen met Barry Robben: 06 – 1094 5115; barry.robben@renewi.com.   

Of via de SPBW: http://www.ondernemeninweststellingwerf.nl/voorpagina/parkmanagement 
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