
Overzicht Collectief Beveiligingsproject:  Raamsdonksveer

Periode : April 2020

Controlerondes

Datum Tijd object Werksoort Omschrijving

4-4-2020 02:10 124432 Controleronde Hekwerk rechts (naast hoofdingang nr 3) open aangetroffen. Deze voor het zicht gesloten. Niet kunnen afsluiten ivm ontbreken sleutel(s).

5-4-2020 17:03 126952 Controleronde De surveillant heeft een controle ronde uitgevoerd. Tijdens ronde heeft de surveillant het volgende geconstateerd.  Er staat een afgebroken fiets (zie 

afbeelding) mogelijk gedumpt. Verder geen onregelmatigheden geconstateerd.

8-4-2020 20:28 R022 Controleronde Hierbij stond het rechter hekwerk op een Klein kiertje. Deze heb ik voor het oog gesloten.

9-4-2020 01:15 R037 Controleronde Verlichting in het kantoor brande nog.

9-4-2020 19:24 R135 Controleronde Externe controle uitgevoerd, hierbij geen onregelmatigheden geconstateerd.

Vanwege huidige omstandigheden waren de poorten van  praxis gesloten.

11-4-2020 01:39 R111 Controleronde Hekwerk gaat niet open het slot wil niet draaien.

11-4-2020 17:40 126511 Controleronde Voordeur niet afgesloten aangetroffen WA gebeld gaat deze afsluiten.

14-4-2020 01:13 R111 Controleronde Juiste sleutel gebruikt maar de poort ging niet open. Externe controle uitgevoerd.

19-4-2020 17:03 126513 Controleronde Bij 36E heb ik gecontacteerd dat er nog een raampje open staat. Zie foto.

19-4-2020 17:31 126952 Controleronde Er staat een kapotte fiets aan de achterzijde van het elektrischiteitshuisje. Zie foto.

20-4-2020 00:40 R200a Controleronde Op ramgatseweg nummer 12 gaat het alarmsysteem af, hier even extra naar gekeken maar geen bijzonderheden waargenomen.

21-4-2020 00:58 126781 Controleronde Tijdens de controleronde heeft de surveillant het volgende geconstateerd;

Groot gat in het hekwerk aan de achterzijde van het pand (zie foto).

21-4-2020 01:07 R027 Controleronde Medewerkers aanwezig ivm nachtelijke werkzaamheden.

22-4-2020 01:53 R077 Controleronde De surveillant heeft tijdens de controleronde het volgende geconstateerd;

- Het linker hekwerk op Ottergeerde 16 open aangetroffen. Dit hekwerk voor het zicht gesloten.
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22-4-2020 03:42 R200b Controleronde De surveillant heeft tijdens de collectieve surveillance ronde het volgende geconstateerd;

- Het meest linkse hekwerk bij de fa Strikolith open aangetroffen (Lissenveld 9). Een externe ronde uitgevoerd. Geen bijzonderheden waargenomen. Het 

hekwerk gesloten. Tevens de klant hierover geïnformeerd.

23-4-2020 23:05 R119 Controleronde Tijdens de interne controle ronde heb ik gelopen in het magazijn, torentje en de sprinklerinstallatie. Hierbij heb ik geen bijzonderheden waargenomen.

27-4-2020 17:29 R119 Controleronde Niet uitgevoerd, magazijn is het hele dag gesloten.

28-4-2020 19:22 126475 Controleronde Deur linker zijkant niet afgesloten aangetroffen hierdoor alarm veroorzaakt.

Alert Meldkamer gebeld. WA komt ter plaatsen. 1922 uur WA tp gaat alarm resetten en de deur afsluiten

28-4-2020 22:29 R119 Controleronde Taak gecombineerd met sluiting magazijn en hek. Ivm een alarmmelding in Oosterhout.

29-4-2020 18:08 126480 Controleronde De surveillant heeft tijdens de controleronde het volgende geconstateerd;

- Het rechter hekwerk onafgesloten aangetroffen. Niet kunnen sluiten ivm geen sleutels in het bezit. De meldkamer hierover ingelicht. Zij zouden de 

contactpersoon/WA over dit feit inlichten.

29-4-2020 19:53 R022 Controleronde De surveillant heeft tijdens de controleronde het volgende geconstateerd;

-Het linker hekwerk open aangetroffen. Een externe controle uitgevoerd, hierbij geen bijzonderheden waargenomen. Het hekwerk niet kunnen sluiten ivm 

defect.

29-4-2020 22:00 R200a Controleronde Tijdens de collectieve surveillance ronde constateerde de surveillant het volgende;

-Het meest rechtse hekwerk open aangetroffen bij firma Leeuwenburgh Fineer (Bliek 9). Deze gesloten middels het hangslot. De klant hierover ingelicht.
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