
Parkmanagement 
Capelle West 



Opdracht 
vanuit het 
bestuur……..

Bedrijventerrein Capelle West.

SCHOON

HEEL

EN VEILIG…..



Om dit voor elkaar te krijgen is 
er een BIZ opgestart…

- Aangewezen gebied..

- Stemming onder de ondernemers..

- Positief…dan voor 5 jaar.

- Na 5 jaar wederom stemmen…

- Bij halen van de stemming MOET iedereen mee doen…



Bestuur Capelle West. 
- PETER VAN WIJK…..VOORZITTER.

- LEO HILLE…. SECRETARIS.

- ED ROGGEVEEN…..PENNINGMEESTER.

- WIM SCHIPPER…..ALGEMEEN BESTUURSLID.

- HENK VAN REE…..TOEHOORDER GEMEENTE.

- MONIQUE VAN ROOIJEN…..SECRETARIAAT 



SCHOON……

• Iedere week door 
parkmanagement een 
schouwronde van het 
terrein:

• Eén keer per week extra 
prikronde door de 
mensen van Promen.



ILLEGALE 
SNOEI…

Met achterlaten van takken in de 
openbare ruimte…

Iemand heeft zonder 
toestemming van de Gemeente 

de bosschages gesnoeid.

In onderzoek bij Handhaving. 



SCHOON IS OOK……

• Niet te lang gestalde aanhangwagens….

Stond aan de Edelhertstraat.
Melding gedaan via het meldpunt en 
Handhaving. 
Uiteindelijk aanhanger weggehaald. 



HEEL……..

• Uitvallen van de complete OV  
aan de Adm Helfrichweg (melding 
via Nobralux). 

• Scheef gereden bord aan de 
Edelhertstraat.

• Ontstaan spoelgat naast kolk
(melding Gemeente…zelfde dag
gerepareerd.



Veilig……….

• In de nachtelijke uren inzet van de 
surveillancedienst AVG….

• Controle op “onbekende” voertuigen…..



Dit resulteert 
in..
Aantreffen van gestolen motorfiets op de 
Adm. Helfrichweg.
Via politie motor weg laten halen.
Politie heeft dit verder in onderzoek. 



Straatrace en 
overlast…….

Tijdens mijn ronde hoorde ik 
een hard geluid.

Vervolgens ben ik op dit 

geluid afgegaan. Ter plaatse 

zag ik dat er een voertuig aan 

het driften was.

Hiermee veroorzaakte hij een 

hoop geluidsoverlast en 

banden sporen op het 
wegdek.

Ik heb deze persoon 
aangesproken op zijn gedrag.



Dagelijkse rapportage……..

Tijdstip:0:16 uur.
Locatie: Admiraal Helfrichweg, Time Out
Feit: Open Hek 
Constatering: 
Beide hekken (Loophek en het grote hek) waren open! 
Ron dit is al maanden zo kunnen wij voor beiden hekken 
sleutels krijgen om in de nachtelijke uren af te sluiten tijdens 
onze surveillanceronde! 
(Donkere dagen komen dichterbij)



Camera 
Beveiliging op 
Capelle West 
…….



Aanleg van camera beveiliging systeem:

• Op alle in- en uitgaande wegen op Capelle West. 

• Wanneer er niets aan de hand is, kijkt er verder niemand naar de beelden.

• Alleen bij calamiteiten of misdrijven…

• Beelden ter beschikking aan ondernemers mits………..

• Aangifte bij de politie.

• Na overleg met het bestuur….

• Uitkijkstation staat bij bestuurslid binnen in het pand….. (afgesloten kast). 

• Parkmanager is degene die het systeem in beheer heeft. 

• Politie altijd beelden maar alleen na vordering door de OvJ. 



STRENG PROTOCOL………



U kunt altijd 
bellen met……

• Ron Verhage.

• Parkmanager bedrijventerrein Capelle West. 

• 06-57549895

of via een bericht:

ron@parktrust.nl

mailto:ron@parktrust.nl


Vragen………….


