
Overzicht Collectief Beveiligingsproject :  Raamsdonksveer Periode :  08 apr. - 14 apr.  2019  

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

08-04-2019 MA Meerval Controleronde 1453299 22:35:50       Personeel aanwezig 

10-04-2019 WO Ramgatseweg Controleronde 1454369 18:26:53     gat in hekwerk rechts van linkertoegangshek tijdens controle geconstateerd dat er een gat 

in hekwerk is geknipt rechts van linkertoegangshek

11-04-2019 DO Bliek Alarmmelding Inbraak zone 12  pir kantoor serv 1459733 20:59:16        

11-04-2019 DO Meerval Controleronde 1454167 21:30:56       tijdens controle ronden open hek aangetroffen. Deze heb ik niet kunnen sluiten. De 

meldkamer een sleutelhouder laten bellen. Geen terugkoppeling gekregen. Hek voor het zicht 

gesloten en dienst vervolgd.
12-04-2019 VR Steurweg Alarmmelding sabotage uitbreidingsmodule 1459795 21:49:02       Alarmsysteem geeft een sabotage melding Conc3 aan. Oorzaak alarm niet gevonden, 

vermoedelijk heeft dit te maken met het nieuwe systeem wat hier komt te hangen.

12-04-2019 VR Bliek Controleronde 1451231 22:17:30       Tijdens het controleren van het pand, ging het hekwerk automatische dicht zonder een 

sleutel om te draaien.

13-04-2019 ZA Zalmweg Controleronde 1452993 01:27:36   open poort rechterzijde op de Brasem   open poort geconstateerd aan rechterzijde op de 

Brasem (staat ongeveer een meter open). niet kunnen sluiten, geen sleutel in bezit. 

meldkamer SMC ingelicht. surveillant mocht met vervolg.
13-04-2019 ZA Ramgatseweg Controleronde 1452990 01:38:19   2 open klapramen eerste verdieping    2 open klapramen geconstateerd op de eerste 

verdieping. geen sleutel in bezit. niet kunnen afsluiten.

13-04-2019 ZA Steurweg Alarmmelding Sabotagemelding Geen Omschrijving 1459850 14:53:24       bij aankomst stond het systeem gewoon ingeschakeld geen sabotage alarm meer 

aanwezig 

13-04-2019 ZA Bliek Alarmmelding Brandalarm sectie 1 zone 36 

Rookmelder gang

1459876 23:49:39       controle ronde gelopen hierbij geen bijzonderheden waargenomen.

14-04-2019 ZO Steurweg Alarmmelding Inbraakmelding sectie 2 zone 1 Geen 

omschrijving

1459900 11:07:19       dhr ****** aanwezig deze had alarm veroorzaakt 

14-04-2019 ZO Ramgatseweg Controleronde 1450242 16:54:45   zie bijzonderheden   Tijdens de controleronde 2 open ramen kiepstand waargenomen. 1e 

verdieping linkerzijde pand. Via de meldkamer een W.A. in laten lichten.
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