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Nieuwsbrief maart 2021. 

 
Geachte leden van de bedrijvenvereniging Stepelo & de Greune, 

Graag brengen wij u via deze nieuwsbrief weer op de hoogte van een aantal ontwikkelingen. 

Speciale aandacht in deze nieuwsbrief voor carsharing. Wij overwegen hiervan gebruik te gaan maken bij 
voldoende belangstelling. Daarom verzoeken wij u via bijgaande link verderop in deze nieuwsbrief uw mening 
hierover te geven.  Wij komen hier later bij u dan op terug. 

Groenonderhoud 2021 

Het groenonderhoud voor dit jaar, zowel openbaar als particulier, zal Hoveniersbedrijf Frank Witbreuk gaan 
verzorgen. Zijn er ondernemers die ook hun particuliere groen in ons collectief willen laten opnemen, dan 
kunnen ze hiervoor de parkmanager benaderen. Zijn email adres:  parkmanager@stepelo.nl 

In 2020 hebben wij door de droge periodes, net als in voorgaande jaren, wat groen moeten vervangen.          
Wij vinden het belangrijk dat ons terrein er steeds netjes bij ligt.  Helaas wordt er soms groen beschadigd door 
geparkeerde of indraaiende auto’s en vrachtwagens. Uw hulp is hierbij gewenst door in voorkomende gevallen 
de bestuurders hierop te attenderen en bij serieuze schades dit te melden bij mij.  

Maandelijks zwerfvuil opruimen 

Net als in 2019 en 2020 laten wij ook op maandbasis dit jaar weer zwerfvuil opruimen. Klaver4All uit 
Haaksbergen, die mensen in dienst heeft met een afstand tot de arbeidsmarkt, zal dat weer voor ons gaan 
doen. Twente Milieu zal de standaard veegrondes doen maar Klaver4All komt vooral ook op de hoeken en 
plekken waar de veegwagen niet kan komen.  Om ons bedrijventerrein er steeds verzorgd te laten uitzien, 
vragen wij ook graag uw medewerking om eventueel zwerfvuil op of rondom uw pand direct op te ruimen. 

Glasvezel 

Het in 2014/2015 aangelegde eigen glasvezelnetwerk op Stepelo is in 2018 ook uitgerold op de Greune. 
Ondernemers die nog geen abonnement hebben afgesloten, maar hier toch graag gebruik van willen maken 
kunnen voor verdere informatie contact met ons opnemen. Leden van de bedrijvenvereniging hebben door 
een abonnement op dit glasvezelnetwerk een toekomstbestendige aansluiting voor een aantrekkelijk tarief, 
waardoor een groot deel van de jaarcontributie voor de bedrijvenvereniging kan worden terugverdiend. 

Inlichtingen hierover zijn verkrijgbaar bij onze bestuurslid Jan Dekker en de parkmanager. Contactgegevens zijn 
te vinden op onze website www.stepelo.nl 
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Beveiligingscamera’s op de Greune: 

Naast de diverse camera’s, die al een aantal jaren geleden op Stepelo geplaatst zijn, hebben wij in 2018 een    
3-tal camera’s geplaatst op de Greune en aangesloten op ons eigen glasvezelnetwerk. Een extra camera is in 
2020 geplaatst aan de Bouwstraat nabij Uzin Utz. 

Verder is, ter beveiliging van ons bedrijventerrein, de Schaddenweg in 2020 afgesloten voor auto’s. 

Buiten AED’s geplaatst op Stepelo en de Greune. 

Deze maand hebben wij 2 stuks buiten AED’s laten plaatsen. Hoewel veel ondernemers binnen een AED 
hebben was er slechts 1 buiten AED op ons bedrijventerrein. Deze bevindt zich bij Hoveniersbedrijf Nico 
Witbreuk aan de Elektrostraat. De 2 nieuw geplaatste buitentoestellen bevinden zich bij: 

ATM Machinery BV aan de Textielstraat 9a en bij Hekatech B.V. aan de Greune 28b. 

Deze toestellen zijn 24/7 bereikbaar en geven samen met de andere toestellen een goede dekking op onze 
terreinen. Wij zijn de genoemde ondernemers erkentelijk voor het beschikbaar stellen van hun locaties 
hiervoor 

.Carsharing. 

Zoals aan het begin van de nieuwsbrief aangegeven, willen wij graag weten of er voldoende belangstelling is 
voor carsharing op Stepelo-de Greune. 

Veel ondernemers hebben immers wel eens een aantal keren een extra auto nodig en kunnen hier bij 
carsharing dan over beschikken. Graag willen wij dit onderzoeken waarvoor wij uw medewerking vragen door 
via onderstaande link de vragen hierover te beantwoorden. Uiteraard houden wij u op de hoogte over hoe 
verder hiermee. 

Here's the link to the form "Carsharing Bedrijvenvereniging Stepelo-De Greune":  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jujGVeVpmkK8j-P2cDlsp4H_Wu3E-
_pPjBSt8AZ-l3ZUNTdXQUFEWERKV1RNVkg3NUVPQVJaUFE3TC4u 

WhatsApp buurtpreventie groep aangelegd. 

Zoals bekend, is reeds in oktober 2018 de buurtpreventie groep aangelegd. Diverse ondernemers zijn hierbij 
aangesloten evenals onze wijkagent en onze contactpersoon van beveiligingsbedrijf AVDD. 

Zijn er ondernemers die nog geen lid zijn van deze groep maar dat wel willen, dan graag contact opnemen met 
de beheerder van deze groep onze parkmanager.  Emailadres: parkmanager@stepelo.nl 

KVO keurmerk. 

Ons huidige certificaat loopt af op 1 april a.s. De KVO werkgroep is al een geruime tijd bezig met het 
hercertificerings traject. Tot nu toe ziet alles er positief uit en wij hopen u  binnenkort te kunnen melden dat 
ons certificaat weer voor 3 jaar zal worden verlengd. 

Het KVO  keurmerk (keurmerk veilig ondernemen) is op ons bedrijventerrein gevestigd en dat houdt in dat er 
gelet wordt op verschillende zaken die verband houden met veiligheid.  Verder wil ik uw aandacht graag vragen 
voor het volgende bij eventuele calamiteiten op ons bedrijventerrein: 

- zorgt u steeds voor aangifte /melding bij de politie bij inbraak en diefstal of andere ongewenste zaken, 

- zorgen voor goede buitenverlichting op de eigen terreinen, 

- geen opslag van pallets of andere materialen dicht bij bebouwing op uw terrein 

Verzekeringsmaatschappijen keren vaak niet uit, wanneer brandschade ontstaat doordat rommel op eigen 
terrein dicht tegen de bebouwing aan ligt opgeslagen.  
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Verkeersveiligheid. 

Voor voetgangers zijn er nauwelijks voorzieningen op ons bedrijventerrein, zoals een wandelpad voor 
werknemers die tussen de middag een frisse neus willen halen of van en naar openbaar vervoer locaties gaan. 
Wij hebben dit bij de Gemeente onder de aandacht gebracht en verzocht om maatregelen. Graag  uw 
medewerkers vragen, om vooral in de donkere periodes van het jaar, reflecterende hesjes te dragen en aan de 
linker straatzijde te lopen. Verder is het parkeren op diverse locaties op onze bedrijventerreinen 
problematisch, vooral op de Greune. Ook dit is opnieuw kenbaar gemaakt aan de Gemeente en de komende 
maanden zal ondergetekende samen met de Gemeente relevante ondernemers gaan opzoeken en 
onderzoeken hoe wij hier verbetering in kunnen aanbrengen. 

 

Melding/aangifte doen bij politie 

Zoals onder het item KVO  keurmerk in deze nieuwsbrief al aangegeven, is het doen van een melding of 
aangifte bij een calamiteit van groot belang. De politie kan soms bij een simpele melding toch een verband 
leggen met een andere calamiteit en op basis van ook veiliggestelde camerabeelden van ons zaken oplossen. 
Melding/aangifte doen hoeft niet ingewikkeld te zijn. Onze wijkagenten hebben een brief opgesteld, die u 
hierbij onderstaand aantreft, met informatie om eenvoudig melding/aangifte te kunnen doen. Op Varck-
Brammelo zal deze brief ook verspreid worden, vandaar dat beide wijkagenten genoemd worden.  

Indien nodig kunt u deze brief  van de politie ook steeds op onze website vinden onder het tabje KVO.   
www.stepelo.nl 

 

Met vriendelijke groeten, 

André Busschers parkmanager. 

 

Zie hierbij op pagina 4 de brief van de wijkagent. 
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 Aangifte of een melding doen 
 

Als uw onderneming het slachtoffer is geworden van een misdrijf en u wilt hiervan aangifte doen, dan kan dat 
op verschillende manieren:  

- Door telefonisch een afspraak te maken aan het politieservicepunt in Haaksbergen.  
- Door middel van een internetaangifte.  
- De politie komt ter plaatse en neemt de aangifte op 

Een aangifte is niet alleen voor de opsporing van belang, wij als politie krijgen ook dan ook inzichtelijk welke 
criminaliteit c.q. overlast op het bedrijventerrein plaatsvindt. Wel wordt er verzocht om zo snel mogelijk na 
ontdekking van een strafbaar feit contact met ons op te nemen. 

Uiteraard bepaalt u als ondernemer zelf of er aangifte zal worden gedaan van een strafbaar feit of dat u het bij 
een melding wilt laten. Als er wordt besloten een melding te doen, dan leggen wij het voorval vast in onze 
systemen. Er zal verder geen actie worden ondernomen.  

Bij het doen van een aangifte verzoekt u om strafvervolging. Een aangifte moet dan zo gedetailleerd mogelijk 
zijn. Indien er genoeg opsporingsindicatie is, zullen we binnen de mogelijkheden en capaciteit die we hebben 
daarop investeren. Wij kunnen dan aansturen op extra surveillance en/of zal de recherche een onderzoek 
starten. 

 Mochten jullie via ons, wijkagenten, een melding/ aangifte willen doen dan kan dit altijd. Via het landelijke 
nummer 0900-8844 zijn wij te bereiken. Als we niet in dienst zijn, vraag dan of de centralist een 
terugbelverzoek wil maken voor ons. Maar rechtstreeks mailen kan ook! (Zie onderstaande mailadressen!) 

 Aangifte doen van een strafbaar feit hoeft helemaal niet veel van uw tijd te kosten. Als wij, wijkagenten, alle 
informatie via de mail kunnen krijgen is een aangifte zo opgemaakt. Mochten wij toch nog aanvullende vragen 
hebben, dan zullen we u benaderen of vragen we onze collega’s van de surveillancedienst contact met u op te   
nemen. 

 

 Greune-Stepelo    Varck- Brammelo 
 
 Wijkagent Erik Teesink                Wijkagent Gea Groothuis   
     
 erik.teesink@ politie.nl                                        gea.groothuis@politie.nl 
 

 

 


