
Overzicht Collectief Beveiligingsproject :  Raamsdonksveer Periode :   Oktober 2017

Datum Dag WA Straat Werksoort Omschrijving Bonnr. Tijd ter plaatse omschrijving verlichting / apparatuur / openstaande deuren,ramen,hekken / schade / bijz.

02-10-2017 MA Zalmweg Alarmmelding Inbraak div zones wa Dhr ****** 

denkt dat het een collega is. Meneer 

verzoekt om langs te gaan, hij denkt 

dat het personeel het niet in de 

gaten heeft.

1070674 05:46:10       verlichting wekrplaats stond aan maar geen mensen aanwezig. en geen bijzonderheden 

waargenomen. alarmsysteem gereset en weer ingeschakeld. 

02-10-2017 MA Lissenveld Alarmmelding Inschakelfout 1070709 21:26:32       systeem  gaf aan open  zone deurachter kantine ,deze opslot gedraaid,ingeschakeld 

,afgesloten ,verder geen bijzonderheden .

05-10-2017 DO Forellenweg Alarmmelding Inbraakalarm diverse zones na 

automatische inschakeling

1070895 18:51:03       mevr ****** had per ongeluk sectie 2 ingeschakeld terwijl daar nog mensen werkzaam 

waren. sectie 1 stond uit deze ingeschakeld en sectie 2 uitgelaten.

05-10-2017 DO Lissenveld Alarmmelding Inbraakalarm zone 24 deur 

showroom A

1070909 23:29:09       kregen het systeem niet ingeschakeld. Wa schakeld van afstand in verder geen 

bijzonderheden waargenomen.

06-10-2017 VR Steurweg Alarmmelding sectie 4 zone 86 (pir kantine,sluis) 1070962 20:15:32        

07-10-2017 ZA Karperweg Alarmmelding Sluiting Pand. 1071017 17:18:49        

08-10-2017 ZO Steurweg Alarmmelding Sluiting op afroep 1071065 16:25:24        

08-10-2017 ZO Zalmweg Controleronde 1061875 18:05:09   rechter toegangshek onafgesloten aangetroffen      

10-10-2017 DI Steurweg Alarmmelding ****** verzoekt om te komen sluiten. 

Meneer doet de deur op slot en gaat 

nu weg.

1075978 23:01:05       op verzoek pand gesloten comform de instructie. verder geen bijzonderheden 

11-10-2017 WO Zalmweg Alarmmelding Inbraak zone 306 personeelsdeur 1076036 22:55:55       bij controle open deur naar binnenplaats aangetroffen. deze stond open op de haak. 

deur gesloten. verder geen bijzonderheden waargenomen. 

12-10-2017 DO Zalmweg Alarmmelding Inbraak zone 63 kiva links A 1076057 05:01:09       oorzaak alarm bewegende plastic flap voor pir 

13-10-2017 VR Krabbescheer Alarmmelding Inbraak sectie 2 zone 18 detectie 

kantoor

1076111 00:24:40        

14-10-2017 ZA Lissenveld Alarmmelding Te vroege uitschakeling (zaterdag 

normaliter gesloten)

1076221 09:19:29       ivm opendag wordt gewerkt tot 17:00uur geeft dhr ******

15-10-2017 ZO Zalmweg Alarmmelding Inbraakalarm zone 2041 pir m2 links 1076254 01:05:41        

15-10-2017 ZO Zalmweg Alarmmelding INB zone 16 Entree 0.02 1076272 14:05:47       geen bijzonderheden waargenomen. 

15-10-2017 ZO Zalmweg Alarmmelding INB 2041 pir M2 links 1076274 14:24:24       geen bijzonderheden waargenomen. wel enkele open deuren aan zijde expeditie 

aangetroffen. deze afgesloten.

15-10-2017 ZO Zalmweg Alarmmelding Inbraakalarm zone 2041 blok 6 pir 

m2  links

1076280 16:00:09        

15-10-2017 ZO Steurweg Alarmmelding inbraak zone 111 1076285 17:02:39        

17-10-2017 DI Ruisvoorn Controleronde 1075753 18:30:06 geen sleutel       
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21-10-2017 ZA Forellenweg Alarmmelding Op verzoek van de contactpersoon 

ter plaatse gaan ter assistentie. Er 

was een inbraakalarm zone 9 DC 

Nooddeur.

1081400 00:18:29       Op verzoek van de contactpersoon ter plaatse gaan ter assistentie. Er was een 

inbraakalarm zone 9 DC Nooddeur.

21-10-2017 ZA Steurweg Alarmmelding Op verzoek van dhr. ****** het pand 

te sluiten over een kwartier 

1081444 17:05:29       pand gesloten comform de instructie

21-10-2017 ZA Brasem Alarmmelding Inbraak roldeur hal 1 1081448 18:03:38       roldeur 4-2 niet op slot aangetroffen en was ook een kleine 15 cm open. geen sporen 

van braak. roldeur dicht en op slot gedaan verder geen bijzonderheden 

23-10-2017 MA Ramgatseweg Alarmmelding Geen inschakeling ontvangen 1086335 22:10:05       bij aankomst stond het alarm ingeschakeld. Proefalarm veroorzaakt. Niet succesvol. De 

meldkamer gaat een w.a in kennis stellen. Dienst vervolgd

24-10-2017 DI Ramgatseweg Alarmmelding Inbraakalarm zone 17 deur 

personeel

1086373 18:38:15        

27-10-2017 VR Krabbescheer Controleronde 1080823 19:29:27   rechter zijdeur open    Trok tijdens de controle ronde de rechter zijdeur open. Hierop de 

meldkamer verzocht een waarschuwadres te bellen. dit echter zonder resultaat. De 

meldkamer verzocht het later op de avond nogmaals te proberen.
27-10-2017 VR Lissenveld Controleronde 1080821 22:33:56   1e schuifhek aan de krabbescheer   1e schuifhek aan de krabbescheer stond helemaal 

open. Deze voor het zicht dicht gedaan. Via de meldkamer doorgegeven aan een 

waarschuwadres.
28-10-2017 ZA Zalmweg Alarmmelding Op verzoek van dhr ****** ter 

plaatsen ivm uitval ip en gprs 

1086559 04:50:15       Op verzoek van dhr. ****** pand gecontroleerd. geen bijzonderheden waargenomen 
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