
Overzicht Collectief Beveiligingsproject :  Raamsdonksveer Periode :   November 2017

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

02-11-2017 DO Karperweg Alarmmelding Inbraak zone 09 geen omschriijving. 1091642 21:44:38       niet kunnen aflezen welke zone in alarm stond. interne controle uitgevoerd hierbij geen 

bijzonderheden waargenomen 

03-11-2017 VR Elftweg Controleronde 1085678 00:48:06 geen sleutel       

03-11-2017 VR Zalmweg Alarmmelding Inbraak zone 10 en 11 roldeur + 

Magazijn

1091669 07:49:19        

03-11-2017 VR Zalmweg Alarmmelding Geen inschakeling sectie 1  1091703 20:35:00       alles ingeschakeld geen verdere bijzonderheden waargenomen 

04-11-2017 ZA Zalmweg Alarmmelding Inbraakalarm zone 222 Hal. 1091733 04:55:00        

05-11-2017 ZO Meerval Controleronde 1084138 00:16:47   boven verdieping raam stond open  deze opslot gedraaid     

06-11-2017 MA Brasem Alarmmelding Inbraakalarm zone 17 geen 

omschrijving 

1096435 01:23:13       waarschuwadres ,niet ter plaatse wel in kennis gesteld ,externe gecontroleerd geen 

bijzonderheden .

06-11-2017 MA Bliek Alarmmelding INb sec 3 zone 15 Powerfence 1096444 05:21:22        

07-11-2017 DI Bliek Alarmmelding Inbraak alarm zone 15 Power fence 1096485 03:13:04        

07-11-2017 DI Bliek Alarmmelding Inbraak sectie 36 zone 15 

Powerfence.

1096486 03:31:37        

07-11-2017 DI Bliek Alarmmelding Inbraak alarm zone 15 Power fence. 

Deze mag overbrugd worden van 

dhr ******

1096487 04:29:47       zond 15 overbrugd iov dhr ****** dit omdat het hekwerk al 2 x is afgegaan. 

08-11-2017 WO Brasem Alarmmelding inbraak alarm zone 17. 1096537 02:50:20       in verband met assistentie wa en wij hierdoor geen sleutels in bezit hebben, wa ter 

plaatsen laten komen. pand extern gecontroleerd maar geen bijzonderheden waargenomen. 

na bijna 45 minuten voor het pand staan wachten op een wa, weg vervolgd in verband met 

andere meldingen.
08-11-2017 WO Brasem Alarmmelding geen inschakeling DC04 1096555 18:12:12        

09-11-2017 DO Forellenweg Alarmmelding Inbraakalarm zone 13 R019-3 LB 

hal 2

1096576 00:30:19        

09-11-2017 DO Zalmweg Alarmmelding Technisch alarm sectie 16 zone 504 

sabotage RKP

1096578 00:59:20        

10-11-2017 VR Karperweg Alarmmelding Inbraakalarm zone 3122 3-3-02 DC1 

DS hal 6.

1096625 00:05:37       interne controle uitgevoerd hierbij geen bijzonderheden waargenomen 

10-11-2017 VR Lissenveld Alarmmelding Geen inchakeling ontvangen 1096670 21:09:47        

11-11-2017 ZA Zalmweg Controleronde 1090807 01:05:10 verlichting  uitgeschakeld       

13-11-2017 MA Zalmweg Alarmmelding Sabotage RKP zone 54. 1101412 06:00:41       personeel aanwezig had verkeerd uitgeschakeld .

14-11-2017 DI Karperweg Alarmmelding Inbraakalarm zone 140 0-3-11 KTR 

PR RMT 254

1101461 00:15:32       controle ronde gelopen hierbij geen bijzonderheden waargenomen.

14-11-2017 DI Ramgatseweg Controleronde 1096323 18:54:44   hekwerk    Hekwerk open aangetroffen met de sleutel erop. Deze opslot gedraaid en de 

sleutel in de brievenbus gedaan. De meldkamer gevraagd een waarschuwadres hierover in 

kennis te stellen.
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14-11-2017 DI Bliek Alarmmelding Inbraakalarm sectie 2 zone 11 

Noodgang brand

1101509 23:29:02   open nooddeur    open nooddeur, deze dicht gedaan 

15-11-2017 WO Meerval Alarmmelding sluiten op afroep 1101551 19:56:43        

16-11-2017 DO Ramgatseweg Alarmmelding TLI 1101596 22:08:41   deur 101 achterzijde   bij aankomst stond het systeem uitgeschakeld . tijdens inschakelen 

gaf systeem open zone aan namenlijk zone 101. tijdens controle ronde zag ik deur 101 open 

staan niemand aanwezig systeem ingeschakeld  verder geen bijzonderheden waargenomen 

20-11-2017 MA Zalmweg Alarmmelding Inbraakalarm zone 1077 gang 003/ 1106395 00:45:18       externe gecontroleerd  hierbij geen bijzonderheden waargenomen  heb alarmsysteem 

uitgeschakeld  kreeg 2keer zelfde zone  binnen met meldkamer  over gehad die zij ga w.a 

hiervoor inlichten negeer het alarmsysteem  surveillant  mocht  met vervolg 

20-11-2017 MA Steurweg Controleronde 1096852 22:08:10     sabotage nooddeur 12 tijdens inschakelen gaf systeem sabotage melding nooddeur 12 

hierdoor niets koepel en magazijn niet kunnen inschakelen. overbruggen niet mogelijk. 

waarschuwadres hierover in kennis en deze geeft aan dat we het pand extra goed in de 

gaten houden deze nacht. 
20-11-2017 MA Zalmweg Alarmmelding Inbraak zone 003 sectie 1 gang 1106422 23:51:01        

21-11-2017 DI Zalmweg Alarmmelding Inbraak zone 1121 Air opslag laag 

1124 air opslag hoog.

1106434 00:08:51        

21-11-2017 DI Steurweg Alarmmelding Sabotage zone 12 1106448 05:40:36       kon niet alarmsysteem inschakelen bleef sabotage aangeven.dit door gegeven 

meldkamer die zou w.a insteling brengen  surveillant moet het pand toch binnen half uur 

openen.
22-11-2017 WO Lissenveld Alarmmelding INB Zone 4 Entree sec 1 met een uit 

en inschakeling

1106522 21:31:36       op verzoek waarschuwadres ter plaatse gegaan. bij aankomst stond het systeem reeds 

ingeschakeld. extern geen bijzonderheden waargenomen.

22-11-2017 WO Elftweg Alarmmelding inbraak noodeur hal 2 links achter 

Dhr. ****** komt ook tp

1106529 21:52:49       met dhr ****** een externe en interne controle uitgevoerd. bij aankomst leek het systeem 

reeds in rust. uit voorzorg een stronk beplanting voor de melder verwijderd nabij betreffende 

nooddeur. 
22-11-2017 WO Ramgatseweg Alarmmelding TLI 1106531 22:10:28       bij aankomst stond het systeem reeds ingeschakeld. systeem gereset en opnieuw 

ingeschakeld.

23-11-2017 DO Lissenveld Alarmmelding te laat in 1106563 21:11:03        

25-11-2017 ZA Steurweg Alarmmelding Op afroep 1106707 16:50:20       Sinterklaas feest geweest

25-11-2017 ZA Steurweg Alarmmelding ****** op verzoek langs gaan ivm 

een storing BMC

1106714 20:11:19       in opdracht van hr.****** ter plaatse gegaan om te kijken of er storing was in de 

serverruimte.Alles functioneerde goed.BMC gaf geen storing aan.

26-11-2017 ZO Steurweg Alarmmelding brandmelding in opdracht Mevr. 

******

1106742 15:06:20       in opdracht van mevr. ****** ter pand aatse gegaan. bij aankomst was bmc al hersteld. 

meldkamer smc niets binnen gekregen daarop siemens gebeld. bij hen was inderdaad 

melding binnen gekomen echter konden ze mij niet meer informatie geven omdat ik geen 

klantcode had. tesamen met mevr. ****** besloten deze storing te negeren en zij zullen 

maandag aktie ondernemen. bij controleronde geen bijzonderheden waargenomen 
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26-11-2017 ZO Steurweg Alarmmelding Sluiting op afroep. 1106743 16:04:46       ter plaatse .volgens afpraak pand gesloten.

27-11-2017 MA Zalmweg Alarmmelding Geen inschakeling ontvangen. 1111395 18:20:39       bij aankomst stond het systeem ingeschakeld 

28-11-2017 DI Zalmweg Controleronde 0 1104360 00:20:58     hekwerk  kapot met controle ronde  zag ik acter op het terrein dat het hekwerk  kapot was 

hiervoor w.a laten bellen .door  meldkamer  kreeg dhr ****** aan de lijn wis nergens van af. 

hij zou zelf de volgende dag actie ondernemen surveillant mocht met vervolg 

28-11-2017 DI Bliek Alarmmelding Inbraakmelding zone 16 Magazijn 

Achter

1111437 05:43:59       personeel verkeerd uitgeschakeld 

28-11-2017 DI Bliek Alarmmelding Inbraak sectie 3 zone 15 

Powerfence.

1111458 18:29:58       zowel intern als extern geen bijzonderheden . zone blijf terug komen na inschakelen 

alarmsysteem. meldkamer verzocht contact op te nemen met wa, voor de vraag wat hier 

mee te doen. wa geeft toestemming om te overbruggen mits dat dat lukt anders mag sectie 

3 uitgelaten worden. zone 15 kunnen overbruggen alle secties opnieuw ingeschakeld.

29-11-2017 WO Steurweg Alarmmelding Inbraakalarm zone 69 PIR kantoor 

145 a

1111519 22:40:09       oorzaak: er hing een kalender in kamer 145 bij het kozijn. ivm warmte van verwarming 

gaat dit bewegen waarop de sensoren van het alarmsysteem gaat reageren. kalender op 

bureau gelegd met notitie. verder geen bijzonderheden waargenomen.

01-12-2017 VR Karperweg Alarmmelding Inbraakmelding zone 100 0-2-21 

KTR PRgang202

1111592 01:09:28       geen bijzonderheden waargenomen.
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