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Camerabewaking op WBC, Zwethove en
Wateringse Veld krijgt vorm
Het kan u bijna niet zijn ontgaan maar de werkzaamheden voor het
camerasysteem op ons bedrijventerrein zijn in volle gang.
Nadat eind februari de vergunning door de gemeente Westland werd
goedgekeurd is de firma Engelsman sinds anderhalve maand druk bezig
met de benodigde 2 kilometer aan graafwerk.
De firma Intralectric heeft tegelijkertijd met de werkzaamheden van
Engelsman 12 stuks cameramasten geplaatst. De verwachting is dat het
aanleggen van de bekabeling en plaatsen van masten eind juni is afgerond.
Hierna zal Westlandinfra volgens planning het systeem voorzien van 230V.
Zij zal hiervoor een 4-tal straatkasten op het permanente 230V net
aansluiten.
Intralectric zal haar uiterste best doen om het camerasysteem nog voor de
zomervakantie operationeel te krijgen. Uiteraard zal er een testperiode zijn,
maar opname in de vakantieperiode is het streven.

Er komen in totaal 16 camera’s.
De eerste 2 camera’s staan bij de hoofdentree van WBC en Zwethove, ter
hoogte van het Groenflex hotel. Verderop op het terrein staan op een aantal
strategische posities nog 6 cameramasten. Het betreft hier de overige in- en
uitritten. Op het gedeelte Wateringse Veld staan bij de hoofdentree ook 2
camera’s om het in- en uitgaande verkeer te monitoren. De mast staat ter
hoogte van bouwbedrijf Weboma. Verderop op het terrein staan net als op WBC
en Zwethove nog 6 cameramasten om de overige in- en uitritten te bewaken.
De firma ParkTrust heeft een protocol geschreven hoe moet worden omgegaan
met de beelden en wie verantwoordelijk is voor het systeem. De S.O. BWP
voldoet hiermee aan alle privacy eisen.
Bij het ontwerp van het systeem is met diverse zaken rekening gehouden. Zo is
het systeem makkelijk uit te breiden en zal de in de toekomst word en gekeken
naar koppeling met collectieve surveillance. Heeft u meer gedetailleerde vragen
over het systeem of zijn er in de toekomst beelden benodigd (bijvoorbeeld na
inbraak e.d.) dan kunt u contact opnemen met de heer Ron Verhag e via
ron@parktrust.nl
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