
Overzicht Collectief Beveiligingsproject:  Raamsdonksveer

Periode : Maart 2020

Controlerondes

Datum Tijd object Werksoort Omschrijving

1-3-2020 16:34 R030 Controleronde Meerdere gaten in hekwerken aangetroffen. Linkerzijde van het object en aan de achterzijde van het object thv de overkapping (links en rechts). Verder 

geen bijzonderheden waargenomen.

1-3-2020 18:54 R200b Controleronde Tijdens de collectieve ronde zag ik een Volkswagen Golf met kenteken:76-HR-TB rondrijden op Dombosch 2. Een koplamp was defect maar ook een 

achterlicht was defect van de Golf. Hij reedt met een behoorlijke snelheid over het terrein bij het zien van mij. Maar aangezien de persoon geen strafbaar 

feit beging de politie niet ingelicht.

1-3-2020 19:40 R200b Controleronde Tijdens de collectieve ronde zag ik een Volkswagen Golf met kenteken 76-HR-TB rondrijden op Dombosch 2. De auto had zowel een kapotte koplamp 

als achterlicht. De auto reedt hard weg bij het zien van mij. De persoon beging geen strafbaar feit op de kapotte lichten na. Toch de politie hierover 

ingelicht.

*Deze rapportage vervangt de eerder gemaakte rapportage van Dombosch 2.

4-3-2020 01:49 R200b Controleronde De surveillant heeft tijdens de collevtieve ronde poort aan de Weegbree zijde open aangetroffen van Holmatro, hierop een controleronde uitgevoerd 

waarbij er niemand is aangetroffen. Poort niet kunnen sluiten.

6-3-2020 01:30 R005 Controleronde De surveillant heeft tijdens zijn controleronde een auto aangetroffen in de inham met een inzittende. De meneer was aan het slapen. De surveillant heeft 

de meneer vriendelijk verzoekt om te vertrekken.

Kenteken: HZ-LX-71

Verder geen bijzonderheden.

Hierop heeft de surveillant zijn werkzaamheden voortgezet.

7-3-2020 02:01 R111 Controleronde Hekwerk niet kunnen openen

9-3-2020 21:10 R119 Controleronde I.v.m.overwerk ICT Sluit ronde uitgevoerd OCM.

13-3-2020 19:42 126475 Controleronde Bij aankomst heeft de surveillant poort rechts open aangetroffen, deze is voor het zicht gesloten.

Verdere geen bijzonderheden.

14-3-2020 18:31 R200b Controleronde Rechter poort open aangetroffen bij Auto en Industriespuiterij gevestigd aan de Sterrekroos 10, deze is voor het zicht gesloten.

Optisch alarm gaat af bij Strikolith gevestigd aan de Lissenveld 9-13,. Extern gecontroleerd, geen bijzonderheden waargenomen.
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Datum Tijd object Werksoort Omschrijving

14-3-2020 18:39 R200a Controleronde Verlichting werkplaats staat aan bij Smid Interieurbouw gevestigd aan de Ramgatseweg 11E.

15-3-2020 16:33 126952 Controleronde De surveillant heeft tijdens zijn controleronde een gesloopte fiets aangetroffen aan de achterzijde van de bunker (zie foto).

Verder zijn er geen onregelmatigheden aangetroffen.

15-3-2020 16:49 R030 Controleronde Bij aankomst heeft de surveillant het haakje van de linker poort kapot aangetroffen op het terrein (zie foto).

Verder heeft de surveillant geen onregelmatigheden aangetroffen.

18-3-2020 21:10 R119 Controleronde Bij aankomst heeft de surveillant het pand extern / intern gecontroleerd.

Openstaande deur aangetroffen:.ocms/tv deze afgesloten.

Brand-sluitronde gelopen. 

Surveillant heeft het alarmsysteem ingeschakeld. Op magazijn na vanwege werkzaamheden.

21-3-2020 17:52 126781 Controleronde Tijdens de (externe) controle ronde constateerde ik een open raam aan de achterzijde van het pand (begane grond). Ivm het niet beschikken over 

sleutels en schakelcode het pand niet kunnen betreden. ViewControl ingelicht, zij hebben dhr. Bijl gesproken. Dhr. Bijl zou verdere actie ondernemen.

21-3-2020 18:27 R145 Controleronde Looppoortje (hekwerk linkerzijde pand) is met de sleutel niet meer te open/sluiten vanaf de buitenkant van de poort.

21-3-2020 18:44 R022 Controleronde Tijdens de controle ronde constateerde ik dat het optische alarm afging bij het kantoor thv de expeditie. Geen bijzonderheden kunnen waarnemen. De 

meldkamer hierover ingelicht. Zij gaven aan dat de melding eerder deze dag is doorgegeven aan dhr. Westerhout. Dhr. Westerhout zou hier verdere 

actie op ondernemen.

22-3-2020 05:59 R176 Controleronde Feedback over stroomstoring van paar uur terug. Storingsdienst Enexis is langs geweest om het probleem op te lossen. Toegang verleend tot 

spanningskast op het terrein van Holmatro Zalmweg 30 (voor+achterkant terrein). Rond 7:10 uur is stroom weer hersteld. Meldkamer gebeld en volgens 

meldkamer is alarmsysteem en bmc ook hersteld.

24-3-2020 18:38 R135 Controleronde Niet uit kunnen voeren in ver band met vervroegde sluiting.

25-3-2020 01:05 R030 Controleronde Tijdens de controle ronde constateerde ik een open raam (op een kier geopend) op de 1e verdieping van het kantoor. Het raam niet kunnen sluiten 

aangezien de binnendeur bij de hoofdentree van binnen uit gesloten was. Ook niet via de chauffeuringang (links van het pand) het pand kunnen 

betreden ivm het ontbreken van de juiste sleutel. Heden nacht een extra oogje in het zeil gehouden.

28-3-2020 16:16 R200b Controleronde Bij Lissenveld ten hoogte van 69 en 67 rond het object van MSG software licht best veel afval zoals blikjes en dergelijke

Alert 2


