
Overzicht Collectief Beveiligingsproject:  Raamsdonksveer

Periode : Januari 2021

Controlerondes

Datum Tijd object Werksoort Omschrijving

3-1-2021 17:28 R017 Controleronde Het hekwerk aan de recherkant daarvan zat het hangslot niet goed bevestigd. Deze heb ik na de controle ronde correct bevestigd.

6-1-2021 01:12 126481 Controleronde De surveillant heeft een controleronde uitgevoerd en het volgende geconstateerd:

Bij aankomst 2 personen op heterdaad betrapt voor een poging tot inbraak. De mannen gingen meteen te voet via de achterzijde van het terrein.

Geen sleutels in bezit, waardoor de surveillant niet verder het terrein op kon.

Hierop heeft de surveillant de politie ingeschakeld.  

De surveillant heeft een externe ronde uitgevoerd om het terrein, verder niemand aangetroffen. Er is ook geen sprake van braakschade.

Politie en WA ter plaatse. De surveillant heeft de taak overgedragen aan de politie.

De surveillant heeft zijn werkzaamheden voortgezet.

7-1-2021 01:01 126541 Controleronde Open hekwerk aangetroffen op het terrein. Dit hekwerk zat normaal gesproken vast met een hangslot. Echter is hangslot weg. Hek voor zicht gesloten.

12-1-2021 20:49 R032 Controleronde Ter plaatse voor extra controle ronde, op verzoek van wa.

Dit omdat het alarmsysteem niet ingeschakeld kon worden.

Uit eigen inzicht naar binnen gegaan om vast te stellen wat het probleem was.

Hierbij vastgesteld dat de zone 1051 niet met het alarmsysteem mee ging bij het inschakelen.

Deze zone overbrugd waardoor het alarmsysteem wel weer kon worden ingeschakeld.

14-1-2021 02:14 R037 Controleronde Tijdens de controle ronde trof ik de nooddeur naast roldeur 1 open aan. Hierdoor ging het alarm af. Ik heb het alarmsysteem uitgeschakeld en heb de 

meldkamer op de hoogte gebracht dat ik het alarm heb veroorzaakt. Vervolgens heb ik de deur op slot gedraaid en het alarmsysteem ingeschakeld.

14-1-2021 23:03 R041 Controleronde Loods bestaat niet meer

17-1-2021 20:42 R200b Controleronde Tijdens de collectieve surveillance ronde heeft de surveillant het volgende geconstateerd:

-Optisch alarm geconstateerd bij Solid Systems (Lissenveld 47 C). Een externe controleronde uitgevoerd aan de voorzijde van het pand. Geen 

bijzonderheden waargenomen.

18-1-2021 03:12 R200a Controleronde Op de parkeerplaats op de Bliek tegenover Adriaanse ligt er veel afval op de grond. Dit heb ik gemeld in de buitenbeter app en word verstuurd naar de 

gemeente Geertruidenberg.
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Datum Tijd object Werksoort Omschrijving

20-1-2021 01:23 R017 Controleronde Tijdens de controleronde heeft de surveillant het openstaande hekwerk afgesloten.

20-1-2021 01:34 R020 Controleronde Tijdens de controleronde heeft de surveillant het openstaande hekwerk afgesloten.

22-1-2021 01:23 R200a Controleronde Tijdens de collectieve ronde zag ik voor de 2e keer een witte fiat 500 met kenteken ZG-403-H rijden. De fiat reed doelloos rond.Ik ben deze achtervolgd 

tot dat deze auto dombosch 1 afreed richting Geertruidenberg. Vervolgens heb ik mijn ronde vervolgd.

22-1-2021 01:39 R067 Controleronde Tijdens de controle ronde zag ik dat achter het hek de roldeur open stond. In dit hokje stond een hoogwerker zie foto. Ik kreeg de roldeur niet gesloten. 

Verder heb ik geen bijzonderheden waargenomen.

22-1-2021 19:00 126473 Controleronde Tijdens de externe controleronde heeft de surveillant het volgende geconstateerd:

-Hekwerk voor loods 2 onafgesloten aangetroffen. Dit doorgegeven aan ViewControl. Zij zouden een contactpersoon hierover in kennis stellen.

22-1-2021 22:46 R200a Controleronde Tijdens de collectieve surveillance ronde heeft de surveillant het volgende geconstateerd:

-Linker hekwerk bij firma van Zanten Kabelservice, aan de Brasem open aangetroffen. Deze gesloten. Verder geen bijzonderheden.

25-1-2021 21:08 R119 Controleronde Bij de voordeur stond een tas met een laptop erin. Zie foto. Deze heb ik binnen in het kantoor gezet.

29-1-2021 01:53 126773 Controleronde Tijdens de externe controleronde heeft de surveillant het volgende geconstateerd:

-Hekwerk defect. Dit was bekend (volgens collega). Verder geen bijzonderheden waargenomen.
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