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Camera in beeld 

Diverse ondernemingen hebben camera’s geïnstalleerd  op hun 

terreinen en aan hun bedrijfspanden. De politie wil in het kader van 

project ‘Camera in Beeld’ graag weten waar deze camera’s zich 

bevinden, zodat bij calamiteiten daarvan gebruik gemaakt kan worden.  

U kunt de camera’s aanmelden via een meldingsformulier op de website 

van de politie (www.politie.nl) 
 

Bestuur SBBHG 

Voorzitter: 

D.A. Heijkoop 

Vicevoorzitter: 

R.A. den Breejen 

Secretaris/ 

penningmeester 

T. Boerman 

  

Leden:   

P. Huizer 

Chr. Tol 

Nieuw bestuurslid SBBHG 

In de bestuursvergadering van 18 maart jl.  is dhr. Peter Huizer, 

voorzitter van de BIZ-Nieuweweg, toegetreden tot bestuur SBBHG. In 

het bestuur was een vacature.  Aangezien SBBHG de beveiligingstaken 

op het BIZ-terrein Nieuweweg blijft verzorgen is deze benoeming een 

welkome aanvulling van het bestuur van de SBBHG.  

 

Afgevaardigden bedrijventerreinen in KVO-werkgroep  

 

Boven Hardinxveld           Rob den Breejen       rob@breejen-shipyard.nl 

Nieuweweg                      Dietrik vdn Berg       info@gebrvandenberg.nl 

Langeveer/Rivierdijk         Arnold Noordermeer a.noordermeer@boermantransport.nl  

De Peulen                        Jan Mudde               j.mudde@giessen.nl 

Blauwe Zoom                   Jan de Hoop            jdh@gebroedersblokland.nl 

In de werkgroep hebben verder zitting afgevaardigden van Gemeente, Politie, 

Brandweer, Camera Uitleesruimte, Alert Security en Intersafety. 

Projectleider/tevens bestuurslid is Chris Tol  chris.tol@kpnmail.nl 

 

Bijzonderheden kunt u melden bij de afgevaardigde op uw terrein 

 

Kentekencamera’s en verlichte informatieborden op  bedrijventerrein De Peulen. 

In de loop van dit jaar zullen ook op terrein De Peulen de slagbomen worden vervangen door 

geavanceerde ANPR-camera’s (Automatic Number Plate Recognition) met kentekenherkenning. 

Middels verlichte informatieborden wordt aan bezoekers duidelijk gemaakt dat zij een beveiligd 

terrein oprijden waar video-opname plaatsvindt. De camera’s staan in verbinding met de 

Camera Uitleesruimte te Gorinchem (CUR). De beelden worden ’s avonds en ’s nachts live 

worden uitgekeken door bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s). Alle beelden - 24 uur per 

etmaal - worden opgeslagen. Beeldmateriaal kan alleen door de politie worden uitgekeken. Dit 

houdt in dat bij calamiteiten aangifte moet worden gedaan bij de politie. 

De ondernemers op terrein De Peulen worden hier nader over geïnformeerd. 
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