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NIEUWSFLITS – maart 2017 – editie 3 
Inhoud: 

1. Himmeldei 2017    3. What’s app groepen  

2. Nieuwe website BDE    4. Politie roept op tot doen aangifte    

        

 

1. HIMMELDEI 2017 OP SEWEI ÈN DE EKERS 

In 2013 en 2015 is er op bedrijventerrein Sewei een zogenaamde Himmeldei georganiseerd. De 

Himmeldei staat in het teken van ‘schoon, heel en veilig’. De bedoeling is dat de ondernemers met 

elkaar en in samenwerking met betrokken partijen als gemeente, politie en brandweer, acties uitvoeren 

om het bedrijventerrein zo schoon en heel mogelijk te maken.  

Een schoon en heel terrein heeft een betere uitstraling en maakt het terrein ook veiliger. Omdat 

bedrijventerrein Sewei inmiddels in samenwerking met De Ekers het Keurmerk Veilig Ondernemen 

heeft behaald, wordt De Himmeldei dit jaar ook op beide terreinen georganiseerd en wel donderdag 

22 juni a.s.  

Diverse partijen zijn intussen al bereid gevonden om belangeloos mee te helpen met het schoonmaken 

en opruimen van allerlei zaken op ons bedrijventerrein.   Belangenvereniging Sewei en de Ekers 

verzoeken alle bedrijven om een bijdrage hieraan te leveren. Tevens zijn de besturen op zoek naar 

bedrijven die hun producten en/of diensten op het gehele terrein belangeloos of tegen gereduceerd 

tarief willen aanbieden. Bijvoorbeeld schoonmaak van objecten (binnen/buiten) en/of buitenverlichting 

van de panden, het aanbieden van een lichtscan om zodoende te besparen met duurzame verlichting of 

het aanbieden van groenonderhoud.  

Wilt u als bedrijf uw diensten aanbieden? Neem dan contact op met het bestuur van Sewei via 

info@belangenverenigingsewei.nl of met het bestuur van BDE via info@bdejoure.nl, of meldt dit bij één 

van de bestuursleden.  

Zet in ieder geval 22 juni al vast in uw agenda, nadere informatie over alle deelnemers en het 

dagprogramma volgen nog.   

 

2. NIEUWE WEBSITE BDE GELANCEERD 

Per 1 maart jl. is de website van Bedrijventerrein De Ekers compleet vernieuwd en helemaal up-to-date! 

Uiteraard kunt u als lid van BDE ook foto’s en/of zaken inbrengen voor bijvoorbeeld de nieuwsrubriek. 

Dit kan per mail aan info@bdejoure.nl Neem ook eens een kijkje op www.bdejoure.nl 

 

3. WHAT’S APP GROEPEN OP BEDRIJVENTERREINEN SEWEI EN DE EKERS 

Sinds enige tijd hebben de besturen van Sewei en de BDE een what’s app groep opgericht om 

zodoende snel calamiteiten of verdachte situaties aan collega-ondernemers door te kunnen geven. Er 

kan dan meteen actie ondernomen worden. Ondernemers kunnen samen de situatie in de gaten 

houden en er kunnen snel hulpdiensten (beveiliger/politie/brandweer/etc.) ingeschakeld worden om 

zo spoedig tot actie over te gaan. Een belangrijk en mogelijk zelfs levensreddend initiatief! U kunt zich  
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aanmelden door uw naam, bedrijfsnaam en bedrijfsadres te appen, voor de Ekers naar Astrid Koops-

Tippersma op nummer 06-570 370 02 en voor de Sewei naar Gaatse Westra op 06 – 537 638 30 

 

4. POLITIE ROEPT OP TOT DOEN VAN AANGIFTE 

Tijdens het KVO-B overleg is het doen van aangifte na een strafbaar feit ter sprake geweest. 

De laatste jaren worden we regelmatig geconfronteerd met diefstal van brandstof uit voornamelijk 

vrachtwagens. Laatst gemelde diefstal is in februari van dit jaar geweest. Er is toen een ruime 

hoeveelheid diesel weggenomen van ongeveer 1300 liter. 

Om inzichtelijk te krijgen of er sprake is van een toename zien we graag van elke diefstal een aangifte 

of in ieder geval een melding. Het is bekend dat kleine hoeveelheden niet gemeld worden. 

De noodzaak hiervan is dat wij graag het dievengilde op heterdaad willen betrappen. 

Tevens kunnen we dan door middel van een werkopdracht of met lokmiddelen de surveillance 

effectiever inrichten. 

Op de website van de politie https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen kunt u eenvoudig 

aangifte doen of op het politiebureau in uw buurt. 

Dat laatste geniet onze voorkeur omdat wij lokaal direct de info krijgen en daar op in kunnen spelen. 

Tevens is op het landelijk internet aangifte formulier de mogelijkheid beperkter om op uw situatie 

gerichte info te krijgen. 

Regelmatig treffen we tijdens de rondes op het industrieterrein voertuigen/personen aan welke onze 

aandacht krijgen. Gelukkig kunnen we vaak aan de voorkant van het probleem komen door goed 

geïnformeerd onderweg te gaan en het dievengilde te keren.  

Daar hebben we uw hulp nog steeds bij nodig. Vanwege uw kennis van het bedrijventerrein is het bij u 

bekend wie er wel en niet thuis horen. Deze info kan bij een verdachte situatie goed in een Whatsapp 

groep gedeeld worden waarna deze ook weer bij ons terecht komt na een melding. Bij een verdachte 

heterdaad situatie mag er met 112 gebeld worden. Onze eenheden worden dan direct aangestuurd. Via 

0900-8844 komen de overige meldingen bij ons terecht. 

 

Ik wens alle deelnemers een veilig ondernemen toe, 

Met vriendelijke groet 

André van Dalfsen 

Wijkagent Joure 

 

Hebt u n.a.v. deze nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen, of wilt u meer informatie over onze 

belangenverenigingen, neem dan gerust contact op met: 

Belangenvereniging Sewei: info@belangenverenigingsewei.nl 

Belangenvereniging De Ekers: info@bdejoure.nl 
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