
Overzicht Collectief Beveiligingsproject :  Raamsdonksveer Periode :   September 2017

Datum Dag WA Straat Werksoort Omschrijving Bonnr. Tijd ter plaatse omschrijving verlichting / apparatuur / openstaande deuren,ramen,hekken / schade / bijz.

02-09-2017 ZA Steurweg Alarmmelding Pand openen om 07:45. Hek open 

plus personeelsingang. Sectie 

Koepel boven, Koepel beneden en 

OCMS moeten uitgeschakeld 

worden.

1043855 07:24:34        

01-09-2017 VR Zalmweg Alarmmelding Inbraakalarm 2041 pir m2 links deze 

zone mag worden overburgd met 

toestemming van dhr. Peter 

Kommers.

1043853 23:27:58       op verzoek van dhr ****** de zone overbrugd. verder geen bijzonderheden.

01-09-2017 VR Lissenveld Alarmmelding Inbraakalarm zone 18 deur 

hoofdingang 1

1043833 18:43:29       een externe en interne ronde uitgevoerd. melding bleef terugkomen. geen 

bijzonderheden aan en bij de hoofdingang. wa gesproken. de wa lost het probleem op.

02-09-2017 ZA Karperweg Alarmmelding Verzoek tot sluiting om 17:00 uur. 1043882 17:08:50        

03-09-2017 ZO Krabbescheer Controleronde 1034247 16:59:40   loophek Krabbescheer was niet afgesloten. hierdoor alarm veroorzaakt    loophek 

Krabbescheer was niet afgesloten. hierdoor alarm veroorzaakt. Alarmsysteem gereset en 

weer ingeschakeld. 
05-09-2017 DI Zalmweg Alarmmelding Inbraakmelding sectie 4 zone 224 

Terrein Achter

1049097 01:55:08        

04-09-2017 MA Ramgatseweg Alarmmelding Inbraak sectie 1 zone 1033 Pir 104 1049089 23:02:36        

05-09-2017 DI Zalmweg Alarmmelding Inbraakmelding sectie 4 zone 224 

Terrein Achter

1049106 04:33:05        

06-09-2017 WO Weegbree Alarmmelding Wegens een melding van Weegbree 

13

1049156 02:01:52       aanvang controle  00:20 uur.doorgeknipte hekwerk geconstateerd begin weegbree. 2 

personen geconstateerd op het terrein met 2 autos waarvan 1 met kenteken ******. er is 

elektriciteits kabels ontvreemd van de buren ****** op weegbree *** via weegbree ***. politie 

oosterhout heeft een uitgebreid rapport gemaakt. waarschuwingsadres niet berijkbaar. 

hekwerk weegbree *** is alleen voor het zicht dicht. slot defect. er liggen nog oranje kabels 

op terrein van weegbree ***. wat van ****** vandaan komt (weegbree ***.). personen zijn 

ontsnapt. achtergelatn auto is weggetakeld door politie . waarschuwingsadres niet 

berijkbaar. surveillant met vervolg.

06-09-2017 WO Weegbree Controleronde 1049144 01:07:19     inbraak  aanvang controle  00:20 uur.doorgeknipte hekwerk geconstateerd begin 

weegbree. 2 personen geconstateerd op het terrein met 2 autos waarvan 1 met kenteken 

****** er is elektriciteits kabels ontvreemd van de buren ****** op weegbree *** via weegbree 

***. politie oosterhout heeft een uitgebreid rapport gemaakt. waarschuwingsadres niet 

berijkbaar. hekwerk weegbree *** is alleen voor het zicht dicht. slot defect. er liggen nog 

oranje kabels op terrein van weegbree ***. wat van ****** vandaan komt (weegbree ***.). 

personen zijn ontsnapt. achtergelatn auto is weggetakeld door politie . 
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06-09-2017 WO Zalmweg Alarmmelding Nog geen inschakeling van het 

alarmsysteem ontvangen.

1049151 02:20:18   magazijndeur intern   er stond intern een magazijn deur open, deze afgesloten. verlichting 

niet uit kunnen schakelen. alarmsysteem ingeschakeld en met vervolg.

07-09-2017 DO Ramgatseweg Controleronde 1043311 05:08:31       verlichting binnen staat aan. Verder geen bijzonderheden 

07-09-2017 DO Ramgatseweg Alarmmelding Inbraak sectie 1 zone 1033 Pir 104 1049223 04:37:03        

07-09-2017 DO Ramgatseweg Alarmmelding Inbraakmelding sectie 1 zone 1033 

PIR 104

1049203 00:35:02        

07-09-2017 DO Brasem Controleronde 1039264 19:08:21   hekwerk stond open     

08-09-2017 VR Ramgatseweg Alarmmelding inbraak sectie 1 zone 1033(Pir 104) 1049336 23:08:43        

08-09-2017 VR Bliek Alarmmelding Inschakelfout sectie Loft 17 1049320 18:04:42       Bij de ****** navraag gedaan, deze heeft telefonisch contact opgenomen met de 

verantwoordelijke medewerker. Deze onderneemt zelf actie.

10-09-2017 ZO Lissenveld Alarmmelding Inbraakalarm zone 1031 Pir Showr 

re vo

1049424 07:19:09       waarschuwingsadres niet berijkbaar ,externe gecontroleerd hierbij geen bijzonderheden .

09-09-2017 ZA Lissenveld Alarmmelding Verboden uitschakeling 1049375 11:51:04       bij aankomst stond het systeem ingeschakeld.

11-09-2017 MA Zalmweg Alarmmelding Inbraakalarm zone 16 entree 0.02 1054513 03:28:01        

11-09-2017 MA Lissenveld Alarmmelding Inbraakalarm zone 36 VX A Rechts 1054518 04:50:14        

11-09-2017 MA Steurweg Controleronde 1044042 22:34:16       het schakel paneel van het alarm kastje werkt slecht. vooral bij de 0 en het V the moet je 

flink doordrukken voordat deze pakt.

11-09-2017 MA Zalmweg Alarmmelding Te late inschakeling sectie 1 en 2 

geen omsch.

1054560 22:17:27        

11-09-2017 MA Ramgatseweg Alarmmelding Inbraakalarm zone 1033 pir 104 1054557 21:20:53        

12-09-2017 DI Forellenweg Controleronde 1048902 18:59:38   raam 1e verdieping    raam 1e verdieping stond open. 

13-09-2017 WO Karperweg Alarmmelding Inbraakalarm zone 2028 DC1 ST uit 

H2.

1054638 04:24:00        

12-09-2017 DI Steurweg Controleronde 1048908 22:32:18       het schakelpaneel van het alarmsysteem bij de personeelsingang, is bijna niet meer te 

bedienen. moet erg hard doordrukken om te kunnen schakelen. svp nakijken.

12-09-2017 DI Zalmweg Alarmmelding Te late inschakeling. contact gehad 

met WA. systeem is niet 

ingeschakeld. svp alsnog uitvoeren.

1054621 22:13:10   deur bij de garage deur niet goed dicht (zone 19)   Het alarmsysteem stond niet in omdat 

wederom dezelfde deur niet goed dicht was. Ik heb de deurdranger van deze deur wat 

strakker gezet zodat deze beter sluit.

12-09-2017 DI Ruisvoorn Controleronde 1048899 18:42:41   binnenhek open met de sleutel er nog op   in overleg met dhr. ****** het hekwerk op slot 

gedraaid en de sleutel door de brievenbus gedaan.

14-09-2017 DO Steurweg Controleronde 1044806 22:33:31       Vrachtwagen van het terrein gestuurd (Italiaan).

17-09-2017 ZO Zalmweg Alarmmelding Storing Sprinkler zone 2 1054935 11:00:32       op verzoek van dhr ****** storing negeren tot morgenochtend. verder geen 

bijzonderheden 
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18-09-2017 MA Zalmweg Alarmmelding Graag op verzoek dhr Kommers ter 

plaatse gaan, zou personeel 

overwerken alleen krijgt meneer 

geen cotact met deze persoon

1060085 22:44:13       op verzoek dhr ****** ter plaatse gaan, zou personeel overwerken alleen krijgt meneer 

geen contact met deze persoon. bij mijn externe controle was er geen licht meer aan en leek 

er niet meer gewerkt te worden. hierna 2x geprobeerd contact te krijgen met de meldkamer 

Bewacon om het alarmsysteem te checken. echter zonder resultaat. inmiddels was dhr ****** 

ter plaatse deze heeft het pand geopend en het alarmsysteem uit moeten schakelen. 

Hierdoor was duidelijk dat de overwerker reeds vertrokken was. Dhr ****** en surveillant zijn 

hierna met vervolg gegaan.
19-09-2017 DI Zalmweg Alarmmelding Inbraakalarm zone 2012 

LONGB.RECHTSACHT

1060095 02:35:31       controle ronde gelopen hierbij geen bijzonderheden waargenomen .

18-09-2017 MA Steurweg Alarmmelding Inbraakalarm zone 31 kantoor 107. 1060081 21:27:11        

18-09-2017 MA Steurweg Alarmmelding Inbraakalarm zone 31 1060082 21:50:57       wederom geen bijzonderheden waargenomen in kantoor 107 buiten dat het licht blijft 

branden. Ik heb er voor gekozen de zone te overbruggen 

21-09-2017 DO Karperweg Controleronde 1060315 03:17:16       hr.****** sleutel 301 gegeven. hr.****** sleutel 308 gegeven/

22-09-2017 VR Ramgatseweg Alarmmelding INB zone 28 Gang Kant. Beg 1060404 05:13:31        

22-09-2017 VR Elftweg Alarmmelding Zone 1031 1060467 19:18:34        

23-09-2017 ZA Zalmweg Alarmmelding Uitloopfout pand geen gehoor 1060487 00:17:56       kantinedeur naar buiten was niet goed afgesloten. inschakelen van het alarmsysteem 

lukte niet. schakelcode werkt niet. hierop sleutelhouder in kennis gesteld. bleek achteraf dat 

we met een tag moeten schakelen.
22-09-2017 VR Elftweg Alarmmelding Zone 1031 1060459 18:01:06        

23-09-2017 ZA Ramgatseweg Alarmmelding Inbraakalarm zone 28 gang kant. 

BG

1060530 14:34:24        

23-09-2017 ZA Forellenweg Alarmmelding Inbraakalarm zone 36 r 019 pir 

rechts achter

1060539 16:39:01        

23-09-2017 ZA Elftweg Alarmmelding inbraak zone 1031 1060514 09:45:52        

23-09-2017 ZA Lissenveld Alarmmelding Inbraak zone 1004, entree. 1060517 11:17:52        

24-09-2017 ZO Karperweg Alarmmelding Ovv openen voor mevr. de Bont 1060586 11:27:04       kantoor geopend op verzoek. alarmsysteem stond al uit dit ivm storing alarmsysteem 

24-09-2017 ZO Lissenveld Alarmmelding inbraak 1002 entree in opdracht J. 

Verhoeven tp

1060585 11:34:07        

25-09-2017 MA Brasem Controleronde 1055041 20:15:20   hek    

25-09-2017 MA Zalmweg Alarmmelding Te late inschakeling sectie 1 en 2 1065449 22:08:45       zone 19 was open deur afgesloten. Tip als het systeem piep kan er niet worden 

ingeschakeld, er is dan nog een zone open. 

25-09-2017 MA Steurweg Controleronde 1055042 22:20:25       roldeur 4 was niet voorzien van een hangslot. deze ook niet gevonden

27-09-2017 WO Lissenveld Alarmmelding Inbraakalarm sectie 2  zone 1054 pir 

entree kantoor

1065528 03:08:43       spin bij de sensor weg gehaald
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28-09-2017 DO Ramgatseweg Controleronde 1059863 04:47:47   achterdeur onafgesloten aangetroffen    achterdeur onafgesloten aangetroffen, voor het 

zicht afgesloten. alarmsysteem nagevraagd bij meldkamer. staat netjes ingeschakeld. 

waarschuwadres ingelicht. surveillant met vervolg.
29-09-2017 VR Zalmweg Alarmmelding Inbraakalarm sectie 6 zone 2041 pir 

m2 links

1065634 01:25:50        

28-09-2017 DO Forellenweg Alarmmelding Inbraak op diverse zones. Politie 

wordt tevens aangestuurd

1065608 19:07:39       Nagevraagd bij meldkamer of het alarmsysteem al gereset was ivm het vermoeden dat 

er nog gewerkt werdt. Dit was niet het geval, hierna met de geariveerde politie (door de 

meldkamer aangestuurd), door het pand gelopen. Daar inderdaad personeel aangetroffen. 

Dhr. ****** vertelde dat de schoonmaak moet hebben ingeschakeld terwijl er nog gewerkt 

werd.
28-09-2017 DO Zalmweg Alarmmelding Inbraakalarm sectie 6 zone 2041 pir 

M2 links, op verzoek Dhr. Kommers 

graag kijken

1065625 22:31:42        

29-09-2017 VR Zalmweg Controleronde 1059701 19:03:12   open klapraam waterzijde   tijdens de externe controle ronde i.v.m. de collectieve 

beveiliging zag ik dat er nog een klapraam open stond aan de waterzijde van het pand. Ben 

het pand binnen gegaan en heb het raan gesloten.
30-09-2017 ZA Lissenveld Alarmmelding uitschakeling systeem, 1065757 08:23:43       dhr ****** gaf aan dat er heel de dag gewerkt wordt. bloktijd laten verzetten tot 17:00 uur. 

30-09-2017 ZA Zalmweg Alarmmelding INB zone 1121 Air opslag Laag 1065780 14:56:24       betreffende deur onafgesloten aangetroffen. tevens deur 2042 op een kier. magazijn vol 

verlicht. niet zeker of dit bedoeld is. zo gelaten. deuren afgesloten. betreft melding actief 

infrarood geen bijzonderheden waargenomen. 
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