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Betere beveiliging, lagere kosten dankzij samenwerking 
bedrijventerreinen

De bedrijventerreinen Bijsterhuizen, Nijmegen-
Zuid, De Winkelsteeg en TPN-WEST kennen op 
dit moment elk een eigen beveiligingssysteem. 
De ondernemers dragen bij aan de kosten afhan-
kelijk van hun bedrijfsgrootte. Als gevolg van de 
economische recessie zochten ondernemers naar 
kostenverlagingen. Zo ook op het gebied van 
bedrijfsbeveiliging. Ondernemers dreigden zelfs 
af te haken. Een slechte ontwikkeling. Doet zich 
een inbraak voor, dan is de impact op personeel 
en bedrijfsvoering zeer groot. Vanuit ‘t ECN, dat 
namens de ondernemersverenigingen optreedt als 
gesprekspartner richting gemeenten, onderwijs en 
bedrijfsleven, ontstond zo ‘t idee voor één geza-
menlijk efficiënt beveiligingsproject.

Beelden bij Nijmeegse politie 
Een verdacht voertuig door heel Nijmegen kun-
nen volgen. “Dat is onderdeel van een goed ge-
organiseerde preventie die we nastreven”, vertelt 
Jan-Willem de Rover. Maar voor een snel optreden 
is meer nodig. “We willen niet dat de beelden bin-
nenkomen bij een bedrijf ver buiten onze regio, 
maar bij voorkeur bij de Regionale Toezicht Ruimte 
van de politie in Nijmegen. Een sneller optreden 
ligt dan meer voor de hand. De pakkans vergro-
ten. Het bestaande systeem werkt onder andere 
met digitale kentekenherkenning.” Niet alleen 
de agent kijkt mee maar ook de computer. Deze 

herkent automatisch een gestolen kenteken. Dat 
maakt opsporing stukken efficiënter. 

Haalbaarheidsonderzoek
Ondernemersfonds Nijmegen kende e 60.000,- 
subsidie toe voor ‘n haalbaarheidsonderzoek. Een 
projectleider is onlangs gebriefd en begin mei ge-
start met ‘Samen veiliger’. Het gaat niet om het 
vervangen van de camera’s, maar om het koppe-
len van de technieken. Denk daarbij met name aan 
glasvezelkoppelingen en plaatsing van “slimme” 
kastjes. Jan-Willem de Rover: “We halen er nog 
meer uit als een ander project ‘Glasvezelnetwerk 
in eigen beheer op Bijsterhuizen’ met ondersteu-
ning van de provincie en het Ondernemersfonds 
doorgaat. Dit behelst onderzoek naar de aanleg en 
het beheer van een eigen glasvezelnet, dat snel-
ler en minder duur is dan KPN. Een beter glasve-
zelnet in eigen beheer vergroot de efficiency van 
het collectieve beveiligingsproject aanzienlijk”, 
overtuigt Jan-Willem de Rover. Ook ‘t regelen van 
aansprakelijkheid is onderdeel van onderzoek van 
‘Samen veiliger’. Is de beste rechtsvorm een ver-
eniging, stichting of BV? Gaat het collectieve be-
veiligingsproject door, dan heeft het immers een 
lange looptijd. Het is belangrijk dat de projectleider 
alle betrokkenen, zoals overheden en vertegen-
woordigers van de vier bedrijventerreinen, maxi-
maal bij dit ambitieuze project betrekt. Zo ook bij 

de voorbereidingen voor het uitschrijven van een 
tender. “We streven naar één surveillerend bevei-
ligingsbedrijf voor de vier bedrijventerreinen. Het 
liefst een kleinschalige regionale partij die echte 
binding heeft met de werklocaties in Nijmegen ”, 
benadrukt de ECN-voorzitter. 

Dien ook uw project in
Heeft u ook een goed idee dat u samen met andere 
ondernemers kunt uitvoeren? Als dat innovatieve 
idee positieve economische effecten genereert 
voor Nijmeegse ondernemers, is het opstellen van 
een plan zeker de moeite waard. U kunt uw plan 
met begroting indienen tot en met 31 augustus 
aanstaande. De Taskforce Ondernemersfonds ad-
viseert de gemeente over budgetbesteding. De 
afgelopen jaren is ongeveer de helft van de in-
gediende projecten met een aanzienlijke subsidie 

gehonoreerd. De kans op succes is dus groot. De 
procedure voor subsidieaanvraag is buitengewoon 
laagdrempelig. Download ‘t aanvraagformulier 
even via onze website. Heeft u vragen? Neem dan 
even telefonisch contact met ons op.

een verdachte auto op ‘t ene bedrijventerrein wordt niet herkend door ‘t beveiligingssysteem van 
het andere terrein. Bovendien ontbreekt ‘t directe politietoezicht. Beveiliging kan zoveel beter in 

Nijmegen. Daarom diende het economisch Collectief Nijmegen (eCN) het project ‘Samen veiliger, effi-
ciënter en voordeliger’ in bij het Ondernemersfonds Nijmegen. eCN-voorzitter Jan-Willem de Rover: 
“Wij onderzoeken de haalbaarheid van een collectief beveiligingssysteem. We beogen de kosten voor 
de ondernemers te verlagen terwijl de kwaliteit van beveiliging verhoogt.”
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collectieve�beveiliging�van�vier�bedrijventerreinen�daadwerkelijk�in�beeld.”
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