Operationele rapportage Medemblik/Andijk/Wervershoof/Wognum-Nibbixwoud
Rapportage 3e kwartaal 2017
Algemeen:
In dit kwartaal zijn de werkzaamheden door PMM uitgevoerd conform onze opdracht.
Met voorzitter Mark Noor zijn een aantal bedrijven bezocht. De vakantietijd is geen
geschikte periode gebleken voor werving nieuwe leden. In het vierde kwartaal starten we
dat weer op. In dit kwartaal is ook duidelijk geworden dat het Sporengebied zelf PM wil
invullen. De Parkmanager zal niettemin op bescheiden niveau contact onderhouden om
waar nodig en indien gewenst te kunnen bijspringen.
WFO oost wordt overgedragen aan de gemeente Medemblik. We gaan een planning
maken om ook hier de bedrijven verder te interesseren voor Parkmanagement en
beveiliging.
Veiligheid:
Ook dit kwartaal zijn er bij Parkmanagement Medemblik geen noemenswaardige
incidenten gemeld op de bedrijventerreinen. Ook de rapportages van Securitas die de
collectieve beveiliging uitvoeren zijn zonder ernstige incidenten. Daar waar
bijzonderheden werden vermeld in de dagelijkse rapportage, is een bezoek gebracht aan
de desbetreffende bedrijven. De gemeente pakt meldingen goed op over zowel
verlichting.
Enerzijds is het een goede ontwikkeling dat de criminaliteitscijfers laag liggen. Hierdoor
ontbeert het bedrijven aan besef dat er toch actie moet worden genomen om de veilige
situatie in stand te houden.
Voeg daarbij dat er vanuit zuidelijk gelegen gemeenten als Hoorn, Heerhugowaard en
Alkmaar wordt aangegeven dat de zogenaamde “ondermijningsactiviteiten” langzaam
oprukken naar het noorden, de noodzaak voor goede beveiliging en wat ons betreft
cameratoezicht boven aan op het prioriteitenlijstje van de ondernemers moet staan. Op
het oog bonafide bedrijven kunnen als dekmantel fungeren voor allerlei criminele
activiteiten. Daar zullen we waakzaam en alert moeten zijn.
Groen en onderhoud:
Het onderhoudsniveau op alle terreinen, behalve WFO west, is CROW niveau C- In de
individuele gesprekken met ondernemers blijven wij wijzen op de voordelen van gericht
Parkmanagement. De gemeente zal het niveau verhogen als Parkmanagement breed
wordt gedragen. Het is een understatement om te zeggen dat niet alle ondernemers nut
en noodzaak zien van een schoon en goed onderhouden bedrijventerrein.
Verkeersmaatregelen:
Op Medemblik Almere zou naar ons idee éénrichtingsverkeer moeten worden ingesteld.
De straten zijn er erg smal en door de toename van economische activiteit, neemt de
verkeersoverlast toe. Op advies van wethouder Nederpelt gaan wij in gesprek met een
verkeersdeskundige van de gemeente Medemblik.
Bewegwijzering:
De bebording is uitgevoerd en voldoet uitstekend. Het onderhoud wordt naar
tevredenheid uitgevoerd. Met enige regelmaat worden wij door bedrijven benaderd voor
een vermelding.
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Acquisitie
In de voorbereiding naar een nieuwe acquisitieronde hebben we een gesprek gehad met
Wethouder Nederpelt. Een belangrijk argument om lid te worden van PMM is o.a.
cameratoezicht. Helaas heeft de wethouder aangegeven dat de houding van de gemeente
in dit dossier niet is gewijzigd. Vooralsnog komt er geen toestemming. Dit, terwijl de
politie ons regelmatig benadert met de vraag of er camerabeelden zijn. Op zijn minst
tegenstrijdig.
Het inrichten van een KVO traject kan een middel zijn om dit schip toch vlot te trekken.
Wij zullen dit onderwerp agenderen voor de eerstvolgende vergadering.
Cameratoezicht:
Is in Medemblik niet van toepassing.
Beeldkwaliteitfonds
tot augustus 2018 is nog budget beschikbaar is voor het beeldkwaliteitsfonds. Doel van
deze regeling is het verbeteren van de kwaliteit van panden en het beeld van de private
terreinen op de bedrijventerreinen. OP 1 april 2015 is de stimuleringsregeling officieel
ingegaan. In de gemeente Medemblik kunnen ondernemers en eigenaren van panden op
WFO-oost, Westerspoor, Spoorstraat en Overspoor Oost in aanmerking komen voor deze
subsidie. Bedrijven kunnen een aanvraag indienen bij Parkmanagement Medemblik. Voor
meer informatie over het beeldkwaliteitsfond en de voorwaarden zie
www.bedrijvenloketwestfriesland.nl.
Kwantitatieve rapportage WFO / Medemblik
Bovenstaande bevindingen zijn kwalitatief. Voor de feiten en cijfers van de afgelopen
periode en een actuele stand van zaken is hieronder een overzicht weergegeven van:


het aantal abonnementen

Abonnementen
In de onderstaande tabel zijn de mutaties in abonnementen opgenomen tot en met het
tweede kwartaal 2017 t.o.v. het eerste kwartaal. De abonnementen betreffen
Alarmopvolging (Alop), Meldkamerdienst(MK), Bewegwijzering (BW) en het
Combinatiepakket (Alop+MK). Het combinatieabonnement is een bundeling van de twee
diensten alarmopvolging en meldkamer. Collectief (Coll.) staat voor deelname aan het
collectief van PMM.
Abonnementen
Medemblik

2017-Q2
Alop

Medemblik
WAM

36

MK Combi
18

4

2017-Q3
Coll.

Alop

MK

Combi

Coll

48

34

26

5

49

BW
61
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* Alop=Alarmopvolging/MK=Meldkamer/BW=bewegwijzering
Tabel 1: Aantal abonnementen Medemblik

WAM
Het aantal meldkamer abonnementen is licht gestegen. Voor het overige is het bestand
stabiel.
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