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Uw Kenmerk: 

Betreft: Uitnodiging Cybercrime avond op 19 november 2015 

 

Geachte ondernemer op het industrieterrein Winkelerzand, 

 

In samenwerking met de politie, het regionaal platform criminaliteitsbeheersing organiseert de 

Bedrijvengroep Niedorp een seminar Cybercrime op donderdag 19 november 2015 in De 

Vriendschap in ‘t Veld. Spreker die avond is ex-hacker Stan Hegt, tegenwoordig Manager Risk 

Consulting bij KPMG. Hij is deskundig in de wereld van het Internet en bezit veel kennis over 

computersystemen. Hij weet bij toehoorders een besef van urgentie op te roepen. Jazeker... “zo 

gemakkelijk wordt u slachtoffer van Cybercrime”. Uw “wapen” is kennis! Geef u daarom op voor de 

seminar “De Hacker vertelt”. Deelname is gratis. 

De avond begint om 19.30 uur en u kunt vanaf 19.00 uur binnen lopen. Behalve de leden van de 

Bedrijvengroep Niedorp zijn alle ondernemers in de gemeente Hollands Kroon van harte 

uitgenodigd. Let op! Meldt u zich wel van tevoren aan. Dit kan via www.rpcnoordholland.nl op het 

tabblad Agenda congressen of per e-mail via info@bedrijvengroepniedorp.nl 

De avond wordt door de Bedrijvengroep Niedorp georganiseerd in het kader van het Keurmerk Veilig 

Ondernemen dat op het Bedrijventerrein Winkelerzand in Winkel geldt.  

Wat is het keurmerk veilig ondernemen? 

In een Keurmerk Veilig Ondernemen bedrijven ( KVO-B) werken het georganiseerd bedrijfsleven, de 

gemeente, politie en brandweer samen om de criminaliteit en overlast op bedrijventerreinen te 

beperken en de veiligheid te vergroten. Het KVO vormt de structuur om die samenwerking tot stand 

te brengen. Het bedrijventerrein Winkelerzand is gecertificeerd met het certificaat “Continue 

Samenwerken”. Dit certificaat werd in 2014 uitgereikt aan de samenwerkende partijen de gemeente 

Hollands Kroon, de politie, de brandweer en de Bedrijvengroep Niedorp. 

In het kader van het KVO traject komen de samenwerkende partijen regelmatig bij elkaar. Er wordt 

gewerkt aan het verder verbeteren van de veiligheid en het veiligheidsgevoel op het Winkelerzand. 

Belangrijke speerpunten daarbij zijn het vergroten van de aangifte bereidheid van de ondernemers.  

 



Er wordt samen met de uitnodiging van deze Cybercrime avond dan ook een aparte meldkaart 

verspreid die u in de bijlage aantreft.  Als er geen aangifte van diefstal of overlast wordt gedaan, 

zullen uiteindelijk de statistieken aangeven dat er geen problemen zijn. Dit kan betekenen dat er 

minder politie in ons gebied wordt ingezet.  

Daarnaast hebben veel ondernemers ook problemen met de huidige stand van het onderhoud en 

beheer van het Bedrijventerrein Winkelerzand. Ook daar wordt gezamenlijk aan gewerkt. Het 

industrieterrein Winkelerzand voldoet op dit moment aan het kwaliteitsniveau dat de raad van de 

gemeente Hollands Kroon heeft vastgesteld. Wel hebben wij onlangs met de kernbeheerder een 

ronde over het Winkelerzand gedaan om te kijken waar dit niet het geval is. Mocht u 

ongeregeldheden aantreffen voor wat betreft de stand van het onderhoud dan kunt u dit melden via 

kernbeheer via de contactgegevens zoals aangegeven op de meldkaart. Continue wordt er 

voorlichting gegeven via de website van de Bedrijvengroep Niedorp onder het onderdeel Keurmerk 

Veilig Ondernemen. Er is reeds een informatieavond i.s.m. met de brandweer georganiseerd en een 

overvaltraining bij de Fixet. De Bedrijvengroep Niedorp nodigt hierbij in het kader van preventie ook 

steeds de leden buiten het Winkelerzand uit. Voor de ondernemers buiten het industrieterrein geldt 

dan wel geen KVO traject maar zij zijn zeker ook gebaat bij de preventieve maatregelen. 

Verder is een aandachtspunt op het Winkelerzand dat de huisnummering niet altijd duidelijk 

zichtbaar is. Zorgt u ervoor dat u duidelijk herkenbaar bent voor eventuele hulpdiensten! En denkt u 

er verder ook aan om brandgangen tussen de bedrijven zoveel mogelijk vrij te houden. Samen 

kunnen we zorgen voor een veilig bedrijventerrein. 

Bent u nog geen lid van de Bedrijvengroep Niedorp? Bekijkt u dan de bijgevoegde informatiefolder 

en geef u op. Samen staan we sterk! 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en ontmoeten u graag op de 

Cybercrime avond op 19 november 2015 in de Vriendschap in ’t Veld. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bedrijvengroep Niedorp 

 

André Buikema 

Voorzitter

 

Bijlagen: 

- Uitnodiging 19 november 2015 Cybercrime avond 

- Meldkaart 

- Informatie over de Bedrijvengroep Niedorp. 


