
Overzicht Collectief Beveiligingsproject:  Raamsdonksveer

Periode : November 2019

Controlerondes

Datum Tijd object Werksoort Omschrijving

9-11-2020 22:29 R119 Controleronde Het alarm systeem gaf aan dat laaddok 5 nog open staat. Ik heb meerdere keren gekeken en gevoeld. Ook heb ik hem omhoog en naar beneden 

gedaan maar hij blijft het aangeven op het systeem. Ik heb deze zone overbrugd.

12-11-2020 00:59 R080 Controleronde Tijdens de collectieve ronde op Dombosch 1. Ziet de surveillant dat de verlichting in het magazijn nog aan stond. 

Surveillant heeft de verlichting uitgeschakeld.

Surveillant heeft het alarmsysteem ingeschakeld.

Voor vertrek heeft de surveillant de status van het alarmsysteem geverifieerd bij de alarmcentrale

12-11-2020 02:33 R065 Controleronde Tijdens de externe controle ronde ziet de surveillant 1 open raam 1e verdieping. Geen sleutels in bezit om het raam te sluiten.

17-11-2020 01:25 R027 Controleronde Werknemers aanwezig ivm nachtelijke werkzaamheden. Verder geen bijzonderheden waargenomen.

21-11-2020 22:02 R200a Controleronde Tijdens de collectieve surveillance ronde heeft de surveillant het volgende geconstateerd:

- Er stond een grijze Ford Focus rechts van het bedrijf Oertli (Elftweg) geparkeerd (achter hoge struiken). Bij het benaderen ging de persoon ervandoor. 

Mogelijk hangjongeren. Kenteken (slecht kunnen zien): 09-ZBZ-26.

22-11-2020 16:39 R017 Controleronde Tijdens de controleronde heeft de surveillant het volgende geconstateerd:

-Aan de achterzijde van het object trof ik een trap aan, geplaatst tegen het hekwerk. Dit zou als hulpmiddel kunnen fungeren om gemakkelijk via de 

achterzijde/achter gelegen bedrijf het terrein op te komen. De trap heb ik neergelegd op de grond. Verder geen bijzonderheden waargenomen.

28-11-2020 17:00 126479 Controleronde Tijdens het controleren van de deur zat deze niet op slot. Hierdoor kon ik zo het pand binnen. Even verderop waren ze aan het werk. Ik heb aan die 

mensen gevraagd of ze daar werkte maar dat was niet het geval. Vervolgens heb ik een wa gebeld. Binnen 10 minuten staat er een man met 2 kinderen 

erbij. Hij heeft de deur op slot gedraaid en ben ik met vervolg gegaan.

29-11-2020 16:34 R018 Controleronde Tijdens de controle ronde heb ik waargenomen dat de eerste deur aan de kant van de ramgatseweg niet op slot zat. Zie foto. Hierdoor ging de deur open 

en meteen het alarm af. Aangezien ik geen sleutel heb en het alleen gaat om assistentie wa heb ik de centrale gebeld en verteld dat ik dat alarm heb 

veroorzaakt. De centrale zou een wa bellen. Even later kreeg ik te horen dat de heer Adriaanse zelf onderweg is. Ik zal blijven wachten. Na een poosje 

gewacht te hebben kwam de wa aan en heeft het verder afgehandeld en ben ik met vervolg gegaan.

1


