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Update & Monitoring privéterrein 
Hieronder volgt een laatste update van dit jaar over de ontwikkelingen op het privéterrein, 
actiepunten 2023 en foto’s van Toen en Nu. 
  

Ontwikkelingen 2022 
- Het garagebedrijf is verhuisd en heeft zijn autos meegenomen. 
- Er zijn slagbomen geplaatst op het bedrijventerrein. 
- Er zijn 4 cameras geplaatst op het bedrijventerrein. 
- Er zijn slagbomen geplaatst op het bewonersparkeerdek 
- Er zijn floodlights geplaatst op het terrein 
- Een deel van het terrein is afgezet, paaltjes en bordjes geplaatst. 
- Het terrein is schoon gemaakt 
- De overige (wrak)autos zijn weggesleept 
  

Actiepunten 2023 
De interne situatie op een privéterrein bepaalt of problemen succesvol kunnen worden aangepakt. 
Hierbij spelen structuur en transparantie een centrale rol. 
  
Bedrijventerrein 

• Bestuur. In verband met structuur en transparantie dient een bestuur te worden gekozen. In 
het Handboek staan functieomschrijvingen voor bestuur en technische commissie. Zo wordt 
duidelijk wie wat doet en waarvoor verantwoordelijk is.  

• Contract opstellen. Er is nog geen contract met het beheerkantoor. Zodra een bestuur is 
gekozen dient een beheercontract te worden opgesteld waarin is opgenomen dat het 
beheerkantoor zorgdraagt voor handhaving van het terrein volgens het huishoudelijk 
reglement. 

• Een huishoudelijk reglement bedrijventerrein ligt klaar voor een akkoord. 

• Transparante communicatie. Het beheerkantoor dient voldoende duidelijkheid te geven over 
de oorzaak van (technische) problemen op het terrein; gebeurt dit niet dan leidt het tot 
vertraging van probleemaanpak en extra kosten. Communicatie wordt opgenomen in het 
huishoudelijk reglement 

• Daklozen etc : Auto inbraak, overnachting in auto’s, onbekenden op zoek naar ‘iets’. Deze 
problemen worden ook door bewoners in de gaten gehouden 

  
Bewonersparkeerdek 

• In verband met structuur en transparantie dient ook voor het bewonersparkeerdek een 
bestuur te worden gekozen (zie functieomschrijvingen Handboek). 

• Ook hier dient in het beheercontract te worden opgenomen dat door het beheerkantoor 
wordt gehandhaafd volgens het huishoudelijk reglement. 

• Het huishoudelijk reglement van het bewonersparkeerdek en van het bedrijventerrein 
moeten op elkaar zijn afgestemd. 

  
Zodra het terrein op orde is gebracht en een bestuur is gekozen, wordt de functie van coördinator 
privéterrein opgeheven. 
  

 
 



Een woord van dank 
Dank aan alle betrokken partijen voor de fijne samenwerking en hun enorme inzet. In het bijzonder 
dank aan Myb en Shurgard voor hun bijdrage (camera’s, floodlights etc). 
  
Hele mooie feestdagen en een gezond en gezegend 2023. 
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