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NIEUWE INTELLIGENTE 

CAMERABEWAKING GENEMUIDEN EN 

HASSELT 
  
TRIGION PLAATST MOBIELE CAMERAUNITS 

Met het plaatsen van gloednieuwe, intelligente camera’s door 

Trigion krijgt de collectieve camerabewaking van de 

industrieterreinen in Genemuiden en Hasselt een nieuwe 

impuls. Dit gebeurt in het kader van de afspraken die FIZ 

(Federatie Industrieterreinen Zwartewaterland) heeft 

gemaakt met beveiliger Trigion.  

De belangrijkste pijlers van dit volledig gemoderniseerde concept zijn 

het plaatsen van nieuwe camera-units en het invoeren van slimme 

surveillance. Uitgangspunt is het houden van preventief toezicht door 

het afdekken van met name toegangs- en hoofdwegen met de nieuwe 

BUKO Waakt cameramasten. Diverse bestaande camera’s die op 

strategische punten op de industrieterreinen staan, blijven gehandhaafd 

en vormen een extra informatiebron in geval van onregelmatigheden. 

Met de nieuwe camera’s komt er direct een alarmmelding binnen bij de 

surveillant die in de buurt is, die onmiddellijk ter plaatse poolshoogte 

zal nemen. Bij nood is één druk op de knop voldoende om alarm te 

slaan bij de politie en/of andere hulpdiensten. De mobiele camera’s van 

BUKO waakt kunnen kentekens lezen en leveren Full HD 

beeldkwaliteit.  

BUKO WAAKT 

De nieuwe camera’s op de 

industrieterreinen zijn 

zogeheten BUKO WAAKT 

mobiele camera units met een 

dome-camera,  een 

batterijback-up en 24/7 

meldkameropvolging door de 

Alarm Service Centrale van 

Trigion.   

De camera’s leveren full HD-

kwaliteit beelden en zijn 

voorzien van digitale én 

optische zoom, en zijn in staat 

kentekens te lezen. 

 

 

 

INFORMATIESESSIE MET FEESTELIJK TINTJE  

Op 19 april a.s. is er een informatieavond voor de leden, waarop ook 

de nieuwe overeenkomst met Trigion wordt getekend, samen met de 

burgemeester en politie. Er is een korte presentatie en veel ruimte 

om vragen te stellen. Ook is  er een hapje en een drankje om het 

sluiten van het nieuwe contract feestelijk te vieren.  

Datum  : donderdag 19 april 2018  

Tijd  : 17.00 – 18.00 uur (inloop 16.45 uur)  

Locatie  : De Kaaihof 

Opgeven vóór 16 april a.s. via info@fizveilig.nl.  



 

 

 

Voordeel collectief  

Collectieve beveiliging heeft diverse voordelen. 

1. Waardebehoud van uw pand en minder schadekosten 

2. Meer veiligheid voor bedrijf en personeel 

3. Samen met uw buren houdt u de kosten laag.  

4. Op deze manier kunnen de surveillanten vaker bij uw  

               bedrijf langskomen en wordt het gehele terrein goed in  

               de gaten gehouden door slimme cameratechniek.  

5. Collectieve camerabewaking zorgt voor een preventieve  

               werking: criminele activiteiten liggen volgens onderzoek op  

               industrieterreinen zonder collectieve bewaking minstens 20%  

               hoger.  

6. Vaak fors lagere verzekeringspremies 

Trigion signaleert niet alleen inbraken en brand, maar alles wat     

effect heeft op u, uw bedrijf en uw bezoekende klanten. “Zijn er 

gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan aan het begin van het terrein? 

Wordt er sabotage of vandalisme aangetroffen bij uw buren? Of vinden er 

illegale activiteiten plaats rondom uw pand of op het terrein? Dan is dat 

van invloed op uw bedrijf. Bij collectieve beveiliging op 

bedrijventerreinen worden deze situaties meegenomen en wordt er actie 

ondernomen zodat u weer veilig en aangenaam aan het werk kunt”, aldus 

Jacob Miedema, accountmanager van Trigion.  

Trigion biedt maatwerk als het gaat om de diensten die deelnemers willen 

afnemen voor de beveiliging van hun goederen, personeel en pand. 

Werkzaamheden FIZ  

Het bestuur van de FIZ, bestaande uit Berthran Selles, Geerhard 

Schaapman, Harmen van de Pol met Karin Schaapman als secretaris, is 

het onderhouden van de contacten met Trigion, het beheren en waar 

nodig wijzigen van het protocol, het onderhouden van contacten met de 

gemeente en de politie.  

Positie nieuwe camera’s  

In onderstaande overzichten ziet u voor Hasselt en Genemuiden de 

nieuwe cameraposities (blauwe bolletjes). De rode bolletjes zijn 

bestaande cameraposities die in de nieuwe situatie gehandhaafd blijven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surveillancewagen Trigion 

Contact opnemen 

FIZ 

Federatie Industrieterreinen 

Zwartewaterland  

www.fizveilig.nl 

info@fizveilig.nl 

KvK: 05069177 

 

TRIGION 

Jacob Miedema 

Accountmanager  

jmiedema@trigion.nl  

T 06 1139 3751 

 

POLITIE 

Aangifte doen? www.politie.nl/aangifte 

Geen spoed, wél politie: 0900-8844 

 

ONRAAD? 

Bel bij onraad direct het alarmnummer 

van Trigion Beveiliging:  

T 088 298 1909.      

 

Nieuwe leden  

We hebben al een mooi aantal 

deelnemers. Maar als er nóg meer 

bedrijven meedoen, dan heeft dat voor 

iedereen voordelen. Daarom: spreek 

collegabedrijven aan met de vraag of zij 

al lid zijn. Wijs ze op de voordelen en 

op hun maatschappelijke 

verantwoordelijkheid.   

U kunt geïnteresseerden verder 

doorverwijzen naar onze website, 

www.fizveilig.nl of u kunt contact 

opnemen met accountmanager Jacob 

Miedema via jmiedema@trigion.nl of  

T 06 1139 3751.  

 



 

 

NIEUWE SITUATIE GENEMUIDEN  

 

 

NIEUWE SITUATIE HASSELT  

 


