
Overzicht Collectief Beveiligingsproject:  Raamsdonksveer

Periode : April 2021

Controlerondes

Datum Tijd object Werksoort Omschrijving

2-4-2021 03:00 126201 Controleronde Bij het linkerhekwerk zit een gat aan de rechterzijde van het gaas.

4-4-2021 02:17 126201 Controleronde Tijdens de externe controleronde heeft de surveillant het volgende geconstateerd:

-Een gat in het gaas geconstateerd (hekwerk linkerzijde object). Verder geen bijzonderheden waargenomen.

5-4-2021 01:21 R031 Controleronde Rechter hek sta open .Kontact gehad met hr. *******.Hij gaat verdere actie ondernemen. Mocht met  vervolg.

5-4-2021 01:44 R067 Controleronde Tijdens de controleronde trof aan de linker zijkant een deur die niet op slot was.Via de Alarmcentrale een waarschuwingsadres hierover in kennis gesteld 

.Hij komt terplaatse.Hr. ******* heeft deur op slot gedaan.met vervolg.

5-4-2021 16:37 R200b Controleronde Pand aan Lissenveld 45 voorzijde 1e etage een gat in het raam waargenomen. Via Google een contactpersoon kunnen bereiken die aangaf dat het pand 

in verbouwing is en dit vermoedelijk daarmee te maken kan hebben. Dit alles ter info.

10-4-2021 16:56 R022 Controleronde Tijdens de externe controleronde heeft de surveillant het volgende geconstateerd:

-Rechts van het hekwerk aan de Oeverkruid een gat geconstateerd in het gaas. Hier kan doorheen gekropen worden, maar ook kan hier het gaas 

dusdanig omhoog getrokken worden dat het voor onbevoegde mogelijk wordt "gemakkelijk" het terrein te betreden. Verder geen bijzonderheden 

waargenomen.

10-4-2021 20:26 R200a Controleronde Tijdens de collectieve surveillance ronde constateerde ik dat de optische melder bij de firma BF Global Logistics afging. Bij ViewControl geïnformeerd of 

hier iets van bekend was. ViewControl gaf aan om 18:30u een melding te hebben doorgegeven aan een WA van het bedrijf. 

Verder geen bijzonderheden waargenomen.

16-4-2021 20:18 R051 Controleronde Tijdens de externe controleronde constateerde de surveillant dat het hekwerk tegenover HP Products onafgesloten was. Deze niet kunnen sluiten ivm 

ontbreken sleutels. Verder geen bijzonderheden waargenomen.

20-4-2021 01:19 R027 Controleronde Roldeur hal 1 open aangetroffen. Deze voor het zicht gesloten.

22-4-2021 01:17 R037 Controleronde Tijdens de externe controleronde constateerde ik dat er een raam open stond in het kantoor gedeelte. Deze gesloten. Verder geen bijzonderheden 

waargenomen.
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Datum Tijd object Werksoort Omschrijving

24-4-2021 22:09 R160 Controleronde Tijdens het passeren van het object constateerde ik dat er een Last Mile busje (met lichten aan) vrij dicht bij een trailer stond. Ter plaatse constateerde ik 

dat het busje met kenteken VGX-41-D tegen de trailer aan was gebotst. Waarschijnlijk is het busje vanuit het parkeervak gaan rollen en zodoende tegen 

de trailer aan gekomen. De voorkant van het busje heeft aardig wat schade opgelopen (zie foto's). De meldkamer hierover ingelicht met de vraag een 

WA in kennis te stellen. De meldkamer heeft met dhr Rijken gesproken. Dhr Rijken zou dit morgenochtend verder oppakken.

25-4-2021 16:35 R017 Controleronde Het hangslot op het hekwerk aan de rechterkant was niet goed bevestigd. Deze heb ik na mijn controle ronde goed bevestigd. Zie foto.

25-4-2021 17:08 R030 Controleronde Aan de achterzijde bij p2 staat de roldeur open. Zie foto. Tevens staat er een grote stapel hout voor waardoor niemand binnen kan komen. Verder heb ik 

geen bijzonderheden waargenomen.

29-4-2021 01:16 R200a Controleronde Bij bliek 17 stond het hek open.

Op het terrein gekeken of hier iemand aanwezig was.

Dit was niet het geval.

Hekwerk voor het zicht gesloten.

30-4-2021 01:13 126201 Controleronde Tijdens de controleronde trof ik een open slot aan van het linker hek. Deze heb ik opslot gedaan.

Alert 2


