
   

 

  
 
Het Keurmerk Veilig Ondernemen staat voor een schoon, heel en veilig 

bedrijventerrein. Een dergelijk bedrijventerrein heeft een positieve uitwerking op 

uw medewerkers, uw klanten en het vormt een prettig ondernemersklimaat voor 

u als ondernemer. De werkgroep KVO zet zich hier al een aantal jaren voor in. Zij 

bestaat uit een afvaardiging van ondernemers, politie, brandweer, collectieve 

beveiliger en gemeente. Graag informeren wij u over een aantal actuele zaken 

die spelen bij het keurmerk op uw bedrijventerrein. 
 
 

AZB Westerhaar verkent cameratoezicht op bedrijvenpark 

Garstelanden 
Algemeen Zakelijk Belang Westerhaar vindt een veilig bedrijvenpark 

Garstelanden de basis om goed te kunnen (blijven) ondernemen. 

Derhalve is de wens om, met middelen uit het ondernemersfonds, 

cameratoezicht op de twee toegangswegen naar het bedrijvenpark 

te realiseren. Op dit moment is men diverse mogelijkheden aan het 

verkennen. We houden u van de vorderingen op de hoogte. 

 
 

Voor de “donkere dagen”: tips voor het veilig achterlaten van uw 
bedrijf 
Rond de kerstvakantie wordt er extra veel ingebroken. Namens de werkgroep KVO 

(Keurmerk Veilig Ondernemen) willen we u de volgende tips meegeven voor de komende 

periode. 

• Verwijder handige opstapjes zoals pallets, containers, ladders die in de 

buurt van de gevel staan. 

• Laat geen gegevens van afwezigheid achter op website, Facebook, 

Twitter, LinkedIn, e.d. 

• Laat uw beveiligingsbedrijf weten dat u met vakantie bent en geef 

het juiste contactadres door. 

• Heeft u nog geen adequate alarmopvolging? Regel dit nog voor de 

vakantie. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze collectieve beveiliger 

Veneberg Security  via 0545-273312. 

• Overtuig u ervan dat er geen brandgevaarlijke situaties zijn. 

• Waardevolle spullen naar de bank of een andere veilige plaats. 

• Laat aan de buitenkant niet zien dat het pand niet in gebruik is. 

 
Kijk op Veilig Ondernemen begint hier voor meer tips over inbraakpreventie. 
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Donkere dagen: Hoe staat het met de verlichting van uw 

bedrijfspand? 
Het is wintertijd. Wellicht is het nu de tijd om uw verlichting aan bedrijfspand en terrein 

eens onder de loep te nemen. Waar zijn donkere hoeken? Waar zal verlichting positief 

werken op het gevoel van veiligheid? Mocht u zelf defecte openbare verlichting constateren 

kunt u dat melden bij de gemeente door hier te klikken. 

 

Even voorstellen: onze wijkagenten  
Wellicht heeft u de wijkagent al eens op uw bedrijventerrein ontmoet. Kelly Peeze is 

werkzaam als wijkagent in Vriezenveen, Anke Vos in Westerhaar, Laura Rouwers in Den 

Ham en Heddi Velthuis in Vroomshoop. Allen zijn voorstander van een actieve 

samenwerking met u als ondernemer. U weet immers wat er speelt en leeft op uw 

bedrijventerrein.  

 

    

Kelly Peeze Anke Vos   Laura Rouwers Heddi Velthuis 
         

Heeft u vragen, tips en/of opmerkingen, neem dan vooral contact op via 0900-8844. 

Mochten ze niet aanwezig zijn, schroom dan niet een e-mail te sturen naar 

kelly.peeze@politie.nl, anke.vos@politie.nl, laura.rouwers@politie.nl en/of 

heddi.velthuis@politie.nl. Ze nemen dan contact met uw op.  
 

 

Sluiting twee bedrijfspanden in Twenterand na aantreffen drugs  
Op last van de burgemeester van Twenterand werd in augustus een bedrijfspand aan de 

Vroomshoopseweg in Den Ham en in september een bedrijfspand aan de Kanaalweg Noord 

in Vriezenveen gesloten. Aanleiding voor de sluitingen was de vondst van 1.040 

hennepstekken en goederen t.b.v. de productie van hennep in het pand in Den Ham en de 

vondst van een hennepkwekerij met 446 planten in het pand in Vriezenveen. Beide panden 

zijn voor een periode van 3 maanden gesloten. 

 

Hierbij de foto’s van de 2 gesloten panden: 

   
 

Omdat de productie en handel in drugs in/vanuit panden een steeds ernstiger probleem 

vormen voor de veiligheid, leefbaarheid en het ondernemersklimaat heeft de burgemeester 

van Twenterand op 25 november 2019 nieuw beleid vastgesteld op grond waarvan er nu 

nog strenger kan worden gehandhaafd. Bedrijfspanden waarin een hennepplantage of een 

handelshoeveelheid softdrugs/hennep wordt aangetroffen worden vanaf nu voor een 

periode van 6 maanden gesloten. Als het gaat om een handelshoeveelheid harddrugs dan 
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https://www.tubantia.nl/twenterand/drugsvondst-in-den-ham-burgemeester-sluit-bedrijfsunit~a386a433/154343093/


   

 

volgt een sluiting van 12 maanden. Wanneer er geen drugs wordt aangetroffen maar wel 

de benodigde goederen ten behoeve van de productie van drugs kan er eveneens een 

sluiting volgen van 6 maanden (bij goederen t.b.v. productie softdrugs) of 12 maanden 

(bij goederen t.b.v. productie harddrugs).  

 

Om drugshandel/drugsproductie beter tegen te kunnen gaan is het belangrijk dat 

ondernemers/inwoners vaker melding doen van deze vorm van ondermijnende 

criminaliteit. Dit kan uiteraard bij de politie, maar ook anoniem door contact op te nemen 

met Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000 of 

www.meldmisdaadanoniem.nl.  

 

Meld Misdaad Anoniem 
De politie en gemeente merken (vaak pas achteraf) dat inwoners, maar ook ondernemers, 

weet hebben van crimineel gedrag in hun omgeving (en daar ook echt last van ervaren). 

Vaak wordt het niet gemeld, omdat men denkt dat het niet anoniem kan. Dat is echter een 

misverstand. Bij Meld Misdaad Anoniem (M.) kan dat wel. M. geeft relevante informatie 

vervolgens geanonimiseerd door aan de politie. Mocht u weet hebben van criminaliteit dan  

kunt u contact met Meld Misdaad Anoniem opnemen via 0800-7000 of 

www.meldmisdaadanoniem.nl.  

 

Voor vragen of opmerkingen betreffende het Keurmerk Veilig Ondernemen kunt 

u contact opnemen met Gertjan Mollink van de werkgroep KVO (06-47547147). 

http://www.meldmisdaadanoniem.nl/
http://www.meldmisdaadanoniem.nl/

