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PARKMANAGEMENT NIEUWSFLITS – november 2019 
Jaargang 4: nummer 8 

A. Collectieve Beveiliging   B. Collectief Afvalbeheer 
1. Inbrekers actief     1. Ondertekening nieuwe overeenkomst  
2. Cyberbijeenkomst    2. Gratis archiefopruiming  
      3. Inzameling PMD 
 
Beste ondernemer op de bedrijventerreinen Wolvega, 
 
Hierbij de nieuwsflits najaar 2019 van de Stichting Parkmanagement Bedrijventerreinen Wolvega, 
waarin wij u op de hoogte houden van de zaken aangaande de collectieve veiligheid en afvalbeheer. Wij 
wensen u veel leesgenoegen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur SPBW 
 
A. Collectieve Beveiliging 
 
1. Politie nieuws: Bende inbrekers actief  

 
In het kwartaaloverleg voor de collectieve beveiliging liet de politie weten dat er op dit moment een 
bende inbrekers actief is. De politie krijgt vooral meldingen van woninginbraken, maar sluit niet uit dat 
deze bende zich ook ophoudt op de bedrijventerreinen in Wolvega en hier wellicht ook al actief is 
geweest. Graag roept de politie ondernemers dan ook op om vooral melding te maken als er bij hen 
een (poging tot) inbraak heeft plaatsgevonden. Ook als u verdachte voertuigen bij uw bedrijf 
signaleert, vraagt de politie om dit aan hen door te geven.  
Heeft u iets gezien dat u aan de politie door wilt geven, bel dan 0900-8844. 
 
 
2. Cyberbijeenkomst 
 
Het is vanzelfsprekend om aan het einde van de dag uw bedrijf goed af te sluiten. Met de 
technologische vooruitgang lopen bedrijven helaas ook het risico om slachtoffer te worden van 
cybercriminaliteit, zelfs als u op uw bedrijf aanwezig bent! Meer dan ooit is het van belang om uw 
bedrijf te beveiligen tegen cybercrime. De gemeente organiseert daarom op 14 november a.s. samen 
met het parkmanagement een speciale Cyberbijeenkomst om meer bewustwording te creëren bij 
ondernemers. Naast deze bewustwording willen wij u ook helpen zich te wapenen tegen de 
bedreigingen.  
Voorafgaande aan de bijeenkomst zal er door studenten een digitale schouw over de terreinen worden 
uitgevoerd. De resultaten zullen op de bijeenkomst worden gepresenteerd. Door middel van een 
interactieve en prikkelende sessie, wordt u als ondernemer van de bedrijventerreinen Wolvega 
bijgepraat over digitale dreigingen en krijgt u praktische handreikingen.  
 
De bijeenkomst is een samenwerking van: 

 Stichting Cyber Safety Noord Nederland 
 Friesland College 
 Platform Veilig Ondernemen Noord Nederland 
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De bijeenkomst begint om 19.30 u. en zal worden geopend door burgemeester André van de Nadort.  
De locatie is: Motip Dupli Experience Center, Mangaanweg 5, 8471 XJ Wolvega. 
 
U kunt zich tot 9 november aanmelden via: info@weststellingwerf.nl 
 
 
B. Collectief Afvalbeheer 
 
1. Ondertekening nieuwe overeenkomst met Renewi 
Op 16 oktober j.l. werd in hotel van der Valk door Mark Hiemstra en Willem Veenstra, de voorzitters 
van de Stichting  Parkmanagement Bedrijventerreinen Wolvega, de nieuwe overeenkomst voor collectief 
afvalbeheer met Renewi getekend. Namens Renewi ondertekende Fred Aalbers dit document, wat een 
verlenging betekent van de jarenlange goede samenwerking tussen beide partijen. 
Door de kracht van het collectief zijn er afspraken gemaakt over scherpe prijzen en een optimale 
service voor de deelnemers. Het parkmanagement heeft ieder kwartaal overleg met contactpersoon 
Simon Marrink van Renewi en houdt zo de vinger aan de pols aangaande het vastgelegde service 
agreement level.   

   
Op de linker foto feliciteren de beide SPBW voorzitters en dhr. Aalbers van Renewi elkaar met de 
nieuwe overeenkomst. Op de foto rechts bespreken Marcus Dubling en Johan Helmich, die 
namens de SPBW in de werkgroep kwartaaloverleg zitten, samen met Simon Marrink of de 
ondertekening goed verloopt. 

 
Mocht u ook geïnteresseerd zijn in deelname aan het collectieve afvalbeheer, dan kunt u contact 
opnemen met Simon Marrink: 06 – 2251 1739; simon.marrink@renewi.com.   
Of via de SPBW: http://www.ondernemeninweststellingwerf.nl/voorpagina/parkmanagement 
 
 
2. Gratis archiefopruiming door Renewi 
Ook dit najaar heeft Renewi weer in het kader van de samenwerking met de Stichting Parkmanagement 
Bedrijventerreinen Wolvega aan alle bedrijven in Wolvega de mogelijkheid geboden vertrouwelijke 
papieren  gratis te laten afvoeren. Deze actie is de afgelopen jaren een aantal keren gehouden en 
verschillende bedrijven hebben hier gebruik van kunnen maken.  



 
 

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

 
Voor volgend voorjaar gaat het parkmanagement samen met Renewi een andere actie voor de bedrijven 
in Wolvega op touw zetten.  Nadere informatie hierover volgt begin 2020. 
 
 
 
 
 


