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Tevens is dhr. Laurense Bruning van G4S uitgenodigd om een toelichting te geven over de 

dienstverlening van G4S.     

U bent van harte welkom!       

 

2. BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE SEWEI? 

Het bestuur van belangenvereniging Sewei is, gezamenlijk met industrieterrein De Ekers en 

de gemeente, de mogelijkheden en de gevolgen van een BIZ-fonds 

(bedrijveninvesteringzone)aan het onderzoeken. Met dit BIZ-fonds kunnen 

ondernemersverenigingen zelf investeren in de kwaliteit van hun eigen bedrijfsomgeving. Dit 

fonds moet een initiatief van ondernemers zijn en wordt gevuld op basis van een 

afzonderlijke heffing op de OZB van de OZB-plichtigen (eigenaren en/of gebruikers) binnen 

de vast te stellen BIZ-zone. Deze bijdrage wordt geïnd door de gemeente en de opbrengst 

wordt als subsidie door de gemeente uitgekeerd aan het ondernemersfonds. Dit fonds kan 

benut worden voor zaken die te maken hebben met schoon, heel en veilig, maar er is ook 

ruimte voor gezamenlijke initiatieven die bijdragen aan het verbeteren van het economisch 

klimaat binnen de zone. Met de totstandkoming van het ondernemersfonds wil de vereniging 

alle bedrijven betrekken bij de ontwikkeling van het totale bedrijventerrein. Een hoger 

kwaliteitsniveau betekent voor de gevestigde ondernemers uiteindelijk ook een betere 

garantie dat de waarde van het vastgoed minimaal op peil blijft. Daarnaast is een kwalitatief 

goed scorend bedrijvenpark een uitstekend visitekaartje voor klanten en relaties en 

aantrekkelijk voor de vestiging van nieuwe bedrijven. 

 

1. NIEUWJAARSBORREL     

Het bestuur van de Belangenvereniging Sewei nodigt u van 

harte uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op 14 januari van 

17 – 19 uur bij Pastiel aan de Yndustriewei 9 in Joure. Graag 

willen wij samen met u het glas heffen op het nieuwe jaar en 

daarnaast hebben wij voor de bijeenkomst ook Jannie de 

Leeuw van de politie uitgenodigd.  Zij zal ons wat vertellen 

over de ervaringen die er zijn met de Whatsapp 

buurtwachtgroep die St. Nicolaasga is opgericht. 
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Voor het ondernemersfonds moet een businessplan voor een periode van vijf jaar worden 

opgesteld waarin de ambities en doelstellingen worden verwoord en op hoofdlijnen een 

uitvoeringsplanning en begroting in zijn opgenomen. 

 

Het bestuur van Sewei heeft tijdens de laatste ledenvergadering van 4 juni jl. met de 

aanwezige leden de prioriteiten benoemd. Het ondernemersfonds zal taken op zich nemen 

op het gebied van: 

- Collectieve beveiliging; 

- Keurmerk Veilig Ondernemen; 

- Realiseren aanleg cameratoezicht; 

- Aansluiting glasvezelnetwerk. 

 

Hieruit blijkt een sterke voorkeur voor het verhogen van de veiligheid en het verbeteren van 

de internetverbindingen op het bedrijvenpark. 

 

Binnenkort willen we als bestuur het conceptplan bespreken en vervolgens ook bespreken 

met alle bedrijven op het terrein. Want een groot draagvlak voor het plan is van belang om te 

komen tot een succesvol BIZ-fonds. 

 

3. EVEN VOORSTELLEN 

In de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerrein Sewei (KVO-B) zijn een paar 

leden van het eerste uur gestopt en hiervoor in de plaats zijn enkele nieuwe namen 

gekomen, die we graag even aan u willen voorstellen: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn naam is Gaatse Westra en ik ben sinds mei 2015 penningmeester 

van belangenvereniging Sewei en heb hiermee het stokje van Bernard 

Atsma overgenomen. Tevens heb ik het voorzitterschap van hem 

overgenomen van de werkgroep KVOB.  

Ik werk als jobcoach bij Pastiel aan de Yndustrywei 9. Mijn 

werkzaamheden bestaan uit het maken van de juiste de match tussen 

werkzoekende en werkgever. In deze afwisselende baan heb ik veel 

contact met mensen en ben ik altijd op zoek naar kansen en 

mogelijkheden.  

Ik woon met mijn gezin in Leeuwarden en in mijn vrije tijd vind ik het 

leuk om te hardlopen en te fietsen, beiden het liefst op onverharde 

ondergrond.  In de zomer rijd ik motor en vind ik het ook heerlijk op het 

water te zijn.  
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Mijn taak binnen deze werkgroep zal hoofdzakelijk het brandveiligheid aspect bevatten, ik 

ben dan ook sowieso aanwezig tijdens de overleggen waar een schouw aan gekoppeld is. 

Daarnaast zal men mij alleen zien tijdens overleggen waar de brandveiligheid hoog op de 

agenda staat. 

Samen proberen wij op deze manier een goed , mooi en veilig bedrijventerrein te creëren.  

 

4. NACHTSCHOUW 

Zoals gebruikelijk heeft de werkgroep KVO-B nu ook weer een zogenaamde nachtschouw 

over het terrein gedaan. Met een auto is het gehele terrein geïnspecteerd op de punten 

‘schoon, heel en veilig’. Geconstateerd kan worden dat bedrijventerrein Sewei er zeer 

verzorgd bij ligt. Er is nauwelijks rommel om de bedrijven en in het openbare gebied is er 

(bijna) geen zwerfvuil waargenomen. 

Er wordt ook geen gevaarlijke opslag van pallets naast de bedrijven waargenomen en op één 

waarneming na branden alle lantaarnpalen. 

Het enige echte punt van aandacht blijft het feit dat een aantal bedrijven nog steeds weinig 

tot geen verlichting om hun pand hebben aangebracht. En in sommige gevallen is er wel 

buitenverlichting aangebracht, maar werkt het niet.  Mocht dit bij uw pand ook het geval 

zijn, weet dat duisternis de vriend van de kwaadwillende is. Wij adviseren u om uw pand 

voldoende te verlichten. 

Slotconclusie n.a.v. deze nachtschouw: de KVO-B werkgroep is aangenaam verrast dat er 

steeds minder zaken vallen waar te nemen waar iets op is aan te merken. Een compliment 

aan de ondernemers op de Sewei, die serieus bezig zijn met ‘schoon, heel en veilig’.    

Mijn naam is André van Dalfsen. Ik ben 52 jaar en sinds 1982 werkzaam 

bij de politie. André is vader van 1 dochter en opa van 2 kleinkinderen. 

Vanaf 1982 t/m 1986 heeft hij gewerkt in Dordrecht en is daarna terug 

gekeerd naar het Friese Weststellingwerf. Daar is hij 26 jaar in diverse 

functies werkzaam geweest, o.a. verkeer coördinator, motorrijder. 

In 2012 is André verkast als wijkagent naar Lemmer, waarbij hij af en toe 

als vervanger als eens aanschoof bij de KVO-B werkgroep Sewei. Vanaf 

januari 2015 verplaatst naar Joure, waar hij nu dus definitief in het KVO-B 

team Sewei zitting neemt.  @andrevandalfsen (Twitter) 

 
Mijn naam is Alex van der Vegt,  binnen de brandweer ben ik 

aangesteld als medewerker Risicobeheersing ZW en 

Coördinator “Brandveilig leven” ZW. De taken binnen deze 

functies zijn o.a  het controleren van objecten op het gebied 

van “brandveilig gebruik”, voorlichtingen geven, organiseren 

van het project “Oefenen in de Wijk” met de vrijwillige 

blusgroepen in ZW, maar ook verschillende KVO overleggen 

bijwonen.  Daarom ben ik ook sinds 1 november 2015 
aangeschoven bij de Werkgroep KVO-B Sewei  Joure.  
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5. CONCRETE TIPS TEGEN INBRAAK 

Op de site van het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) heeft Melvin 

Zuidema adviseur voor de aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven een aantal tips gezet voor u als 

ondernemer. 

Melvin heeft tijdens de afgelopen “HimmelSewei” ook bij een aantal bedrijven op de Sewei 

een veiligheidsscan uitgevoerd. 

De tips zijn te vinden via de volgende link: 

http://www.risicosinbeeld.nl/homepage/4_concrete_tips_tegen_inbraak 

Doe er uw voordeel mee! 

 

6. POLITIE INFORMATIE 

Bel 112 bij spoedeisende zaken en verdachte situaties..... 

 

 

 

 

 

Bel 0900-8844 bij niet-spoedeisende zaken      

Je kunt dus voor veel uiteenlopende gebeurtenissen/voorvallen bij het 

landelijke servicenummer terecht. De centralemedewerker van 0900-8844 

zal je waarschijnlijk doorverbinden naar een regionaal politiekantoor bij jou 

in de buurt. Daarna zal gekeken worden of je bij de politie aan het juiste 

adres bent met jouw aangifte/verhaal/situatie. Indien nodig word je 

doorverbonden met een bepaald meldpunt (bijvoorbeeld voor mishandeling of dierenleed). 

Aangifte doen 

 

Vrijwel alle mensen in Nederland weten het: bij gevaar en nood bel je 112. Toch is de stap om 

daadwerkelijk 112 te bellen soms best groot. Niet alle mensen reageren even adequaat in een 

spoedeisende situatie, bijvoorbeeld omdat ze erg geschrokken zijn, zich overrompeld voelen of 

simpelweg omdat ze niet goed weten of de situatie 'ernstig genoeg' is om het alarmnummer te 

bellen. Een belangrijke regel om te bepalen of 112 gebeld moet worden, is of er sprake is van 

spoed. Is er een ongeluk gebeurd en ligt iemand gewond op straat? Bel 112. Heb je het vermoeden 

dat er wordt ingebroken in je huis? Ben je getuige van een misdrijf? Escaleert een burenruzie zo 

dat er sprake is van een levensbedreigende situatie? In al die gevallen is het zaak om direct het 

alarmnummer 112 te bellen. Het telefoonnummer 112 is zeven dagen per week 24 uur per dag 

bereikbaar. Verdachte situaties op u bedrijventerrein vallen hier ook onder. 

 

Iedere particulier/bedrijf doet er goed aan om bij strafbare feiten (vernieling, inbraak) 

PERSOONLIJK aangifte te doen. In deze situaties moet  kan via 112 of 0900-8844 een melding 

gedaan worden en komen collegae  ter plaatste. Er kan dan ook ter plaatse een aangifte 

opgenomen worden en er kunnen “sporen” veiliggesteld worden. Het voordeel van het ter plaatse 

komen is dat collegae de situatie goed kunnen bekijken, foto’s kunnen maken  en vragen van u 

direct kunnen beantwoorden. O.i. NIET AFWIJKEN van deze werkwijze! Het argument dat een 

dergelijke werkwijze VEEL TIJD kost voor de ondernemers achtten wij van ondergeschikt belang. De 

impact van een inbraak is groot en verdient aandacht. Het doen van aangifte kan via het internet 

maar dit geldt alleen voor “kleinere” zaken zoals diefstal fiets of eenvoudige vernielingen.                                                                                    
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