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Nieuwe Camera’s en informatieborden nu ook op
Bedrijventerreinen Langeveer en Nieuweweg
Inmiddels zijn ook op de bedrijventerreinen Langeveer en Nieuweweg
nieuwe zogenoemde ANPR-camera’s (kentekencamera’s) en verlichte
informatieborden geplaatst.
Dit na een gehouden proef op de bedrijventerreinen Boven Hardinxveld
en Blauwe Zoom. Gezegd mag worden dat dit een behoorlijke
vooruitgang betekent in de beveiliging van de bedrijventerreinen. De
storings-en vandalismegevoelige slagbomen zijn hiermee komen te
vervallen.
De nieuw ontwikkelde informatieborden, voorzien van een lichtkrant,
geven overduidelijk aan dat het terrein wordt bewaakt met camera’s
waardoor de preventieve waarde behouden is gebleven.
De camerabeelden worden iedere dag tussen 22.00 en 06.00 uur live
uitgekeken door bijzondere opsporingsambtenaren van de Camera
Uitleesruimte (CUR) te Gorinchem, waar ook de beelden van het
centrum van Hardinxveld-Giessendam en de MerwedeLingelijn worden
bekeken. Alle beelden worden 24 uur per dag opgeslagen.
Dit beveiligingsconcept wordt inmiddels op diverse bedrijventerreinen in
de regio geïmplementeerd.
Medio 2019 zullen deze ANPR-camera’s en verlichte informatieborden
ook worden geplaatst op het bedrijventerrein De Peulen. Hiermee wordt
even gewacht omdat de aldaar geplaatste installaties bij de
revitalisering van het bedrijventerrein zijn vernieuwd. Op dit terrein
worden de beelden 24 uur per dag opgeslagen en bij calamiteiten door
de politie bekeken, terwijl de slagbomen in bedrijf blijven.
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Nieuwe Voorzitter SBBHG
Bestuur is verheugd te kunnen melden dat de nieuwe burgemeester van
Hardinxveld Giessendam, de heer D.A. Heijkoop, is benoemd tot
voorzitter van SBBHG. Het College van Burgemeester & Wethouders
heeft hier goedkeuring aan verleend.
De heer Heijkoop treedt hiermee in de voetsporen van zijn voorgangers.

Afvaardiging terreinen in KVO-werkgroep
In verband met verhuizing/verandering van werkkring is de samenstelling van de KVOwerkgroep gewijzigd. In de werkgroep hebben nu zitting namens bedrijventerrein:
Boven Hardinxveld

Rob den Breejen, rob@breejen-shipyard.nl

Nieuweweg

Dietrik vdn Berg, info@gebrvandenberg.nl

Langeveer/Rivierdijk

Hans vd Burgt,

h.vandeburgt@plusunitservice.nl

De Peulen

Jan Mudde,

j.mudde@giessen.nl

Blauwe Zoom

Jan de Hoop,

jdh@gebrblokland.nl

In de werkgroep hebben verder zitting afgevaardigden van Gemeente, Politie,
Brandweer, Camerauitleesruimte, Alert Security en Intersafety.
Projectleider/tevens bestuurslid is Chris Tol chris.tol@kpnmail.nl

BIZ in oprichting op bedrijventerrein Nieuweweg
Op bedrijventerrein Nieuweweg wordt onderzocht of daar een Bedrijfs Investerings Zone
gerealiseerd kan worden.
In samenwerking met gemeente en ondernemers wordt deze vorm van beheer bekeken.
Ondersteuning daarvan vindt plaats door bureau Parktrust uit Dordrecht.
Inmiddels is een voorlopig bestuur op het bedrijventerrein Nieuweweg ingesteld en is een
eerste bijeenkomst met ondernemers gehouden. Ook is een begroting voor het komende
jaar opgesteld.
Onder de werkzaamheden van de BIZ valt ook de beveiliging van het bedrijventerrein. Het
bestuur van de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen heeft haar medewerking
toegezegd.
Afgesproken met de gemeente en het voorlopig bestuur van de BIZ is dat de SBBHG de
beveiliging van het bedrijventerrein Nieuweweg tijdens de BIZ-periode blijft verzorgen, op
de zelfde wijze als op de andere bedrijventerreinen binnen de gemeente. De BIZ in
oprichting heeft de financiële consequenties daarvan in haar begroting opgenomen.
Mocht de BIZ een feit worden, dan worden nadere afspraken over de uitvoering gemaakt.
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