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02-01-2016 ZA Zalmweg Alarmmelding Sabotage alarm 

bedieningspaneel+RIO

625795 23:33:46       samen met de politie alles gecontroleerd, verder geen bijzonderheden waargenomen 

.ingeschakeld afgesloten .

04-01-2016 MA Lissenveld Alarmmelding Inbraak Zone 1025 PIR Magazijn 

Rechts Midden  

630075 23:07:49       dhr ****** komt straks ter plaatse. heb een externe ronde gemaakt. geen 

bijzonderheden. surveillant met vervolg. 

06-01-2016 WO Ramgatseweg Controleronde 622592 00:35:52   buitendeur open dicht gedaan    trof rechtse hal open buitendeur deze deur dicht gedaan 

.niet opslot gedaan  vvanwegen geen sleutel

10-01-2016 ZO coll. surveillance Dombosch 1Controleronde 623529 02:08:10   buiten hek   met colletief ronde zag ik dat het hek van ****** elftweg ***. open stond dit 

naar gevraagd aan de meldkamer of dit bekend was was niet bekend. heb het hek dicht 

gedaan steen er achter gelegen verder geen bijzonderheden waargenomen .
11-01-2016 MA Karperweg Controleronde 623250 01:49:05       heb op verzoek van dhr ****** vanwegen lekkage klep 2 van hal gecontroleerd om 0200 

en om 0400.

12-01-2016 DI Steurweg Alarmmelding Inbraakmelding Zone 83 kantine 634677 21:00:57       Diverse detectiesensoren schoongemaakt in de kantine. Voor de rest heb ik geen 

bijzonderheden waargenomen.

13-01-2016 WO Forellenweg Alarmmelding Inbraakalarm 150 entreedeur 634707 03:40:01       geen bijzonderheden waargenomen 

14-01-2016 DO Forellenweg Controleronde 18:47:20   trof een open zijdeur aan toen ik bij de buren moest controleren.    Wa is door de 

meldkamer in kennis gesteld

14-01-2016 DO Steurweg Alarmmelding Brandalarm, Brandweer reeds 

aanrijdend.

634801 23:01:45        

15-01-2016 VR Meerval Alarmmelding Inbraakalarm meerdere zones. 

Politie rijdt ook.

634818 05:09:44       schoonmaakster heb verkeerd uitgeschakeld . 

15-01-2016 VR Bliek Controleronde 629806 19:16:57   zie bijzonderheden    wederom de loopdeur in de roldeur open aangetroffen. het dagschot 

naar buiten gekregenen de deur gestolen 

17-01-2016 ZO Bliek Alarmmelding Inbraakalarm sectie 3 zone 15 

Powerfence

639236 23:14:19        

18-01-2016 MA Zalmweg Alarmmelding Op verzoek van dhr. ****** ter 

plaatse i.v.m. storing BMC

639242 04:15:41        

18-01-2016 MA Bliek Alarmmelding Sabotage melding Bediendeel 639243 04:41:44       het systeem niet kunnen inschakelen ivm storing. via de meldkamer smc WA ingelicht 

en in overleg met meldkamer met vervolg.

18-01-2016 MA Karperweg Controleronde 630431 19:47:26 niet urgent       

18-01-2016 MA Steurweg Alarmmelding Inbraakalarm zone 31 kantoor 1.07 639290 22:22:48        

20-01-2016 WO Zalmweg Alarmmelding Inbraak zone 2033 Pir Linksachter 639347 00:00:51       spin bij de sensor verwijderd.

20-01-2016 WO Karperweg Alarmmelding Inbraakmelding zone 3048 3-1-25 

DC1 PR H5/H6

639355 04:12:12        

21-01-2016 DO Zalmweg Controleronde 634480 01:08:52   buiten deur werkplaats    trof  onafgesloten deur  bij werkplaats  aan deze afgesloten . 

sleutel  in het bakje van de buiten deur  gedaan verder geen bijzonderheden waargenomen 

23-01-2016 ZA Snoekweg Alarmmelding Brandalarm zone 85. Dhr ****** is 

aanwezig.

639566 22:39:36       ak2 is gesprongen hier word morgen naar gekeken. dhr ****** werkt nog even door. 

25-01-2016 MA Zalmweg Alarmmelding Inbraakalarm zone 12 

mcSpreekkamer.

643493 23:06:40       men is vergeten de deur te sluiten hierdoor is er na inschakelen van het alarmsysteem 

alarm veroorzaakt
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25-01-2016 MA Snoekweg Alarmmelding Inloopfout, op verzoek van de w.a. 

Alert aansturen.

643495 23:47:55       pand gecontroleerd en deur open aangetroffen die opegebroken was. Politie en 

waarschuwingsadres gebeld. samen met de Politie interne ronde gelopen en hierbij 

waargenomen dat meerdere kasten opengebroken waren. dhr ****** gaat met politie voor 

afdichting zorgen en aangifte.
26-01-2016 DI Steurweg Alarmmelding Inbraakalarm sectie 4 zone 83 643520 19:53:43        

29-01-2016 VR Ramgatseweg Controleronde 01:00:06   hekwerk open aangetroffen.   Open hekwerk aangetroffen, externe controle ronde 

gemaakt hierbij heb ik geen bijzonderheden waargenomen. Hekwerk afgesloten.

30-01-2016 ZA Steurweg Alarmmelding Sluitronde op verzoek van mevr 

****** rond 12.20 uur sluiten

644099 12:39:16        

30-01-2016 ZA Sterrekroos Alarmmelding Inbraakalar sectie 1 52 overhead bij 

lift. Men gaat ook een 

contactpersoon bellen. 

644115 18:20:00       bij aankomst samen met de wa de betreffende zone gecontroleerd. de haak van de 

overheaddeur zat er niet op, hierdoor is er alarm veroorzaakt.

31-01-2016 ZO Ramgatseweg Controleronde 637286 04:49:03   hekwerk achter het pand    

01-02-2016 MA Sterrekroos Alarmmelding Inbraakalarm sectie 2 zone 70 

werkplaats tent opslag, Dhr. ****** 

komt ter plaatse

648391 01:50:37       Samen met dhr. ****** een interne ronde gemaakt. Bij zone 70 detectiesensor 

schoongemaakt, spin bij deze sensor. Voor de rest geen bijzonderheden waargenomen.


