
Overzicht Collectief Beveiligingsproject :  Raamsdonksveer Periode :   05 feb. - 11 feb. 2018  

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

07-02-2018 WO Zalmweg Alarmmelding Inbraakalarm zone 413 terrein voor 1161706 00:26:40       controle ronde gelopen hierbij geen bijzonderheden waargenomen alarmsysteem 

ingeschakeld en object afgesloten 

07-02-2018 WO Sterrekroos Alarmmelding Inbraakalarm poort verkoop zone 

72 ass WA.

1161715 02:33:55     slot hoofdpoort. hekwerk links hoofdingang en 2x gat in hekwerk links van pand samen 

met dhr ****** controle ronde gelopen hierbij verschillende bijzonderheden waargenomen 

namelijk. linker hek kapot bij hoofdingang. slot hekwerk hoofdingang kapot. gat in hek links 

van pand op terrein buurman en gat in hek links achterin eigen terrein. vooralsnog geen 

goederen weg. 
06-02-2018 DI Lissenveld Alarmmelding OVV de heer ******. extrne ronde 

ivm Inbraak zone 2 en 12.  

1161674 18:00:46       geen bijzonderheden waargenomen 

08-02-2018 DO Elftweg Alarmmelding Inbraak zone 1015 blok 2 1161793 18:40:40        

09-02-2018 VR Elftweg Alarmmelding Inbraakalarm zone 1024 geen 

omschrijving.

1161817 02:24:02        

10-02-2018 ZA Zalmweg Alarmmelding Inbraak sectie 4  zone 224 terein 

achter

1161853 00:59:51        

09-02-2018 VR Zalmweg Alarmmelding Ivm hek probleem extraronde 1161846 22:12:36   hekwerk open en beschadigd. Schade hekwerk Tijdens mijn ronde heb een een open hek 

aangetroffen op de Brasem. Hekwerk was open en beschadigd. Hierop heb ik een wa in 

kennis gesteld. De wa zou iemand sturen om er naar te kijken. Op verzoek van wa hek voor 

het zicht gesloten en dienst vervolgd.
10-02-2018 ZA Karperweg Alarmmelding Inbraakalarm 3-3-17 DC1 ST uit H5 1161901 22:05:20        

11-02-2018 ZO Bliek Alarmmelding Inbraak zone 1013 meterkast 1161921 04:36:06       tijdens controle ronde op eeste instantie bij praxis binnen geweest en tijdens zoeken 

naar meterkast ook het deur van het kluisruimte geopend. surveillant heeft geen 

schakelcode van deze ruimte hierdoor alarmsysteem niet kunnen resetten. betreft melding 

meterkast bleek bij loft 17 te zijn maar surveillant heeft geen passende sleutel hiervoor. ook 

geen waarschuwingsadres. externe ronde gelopen hierbij geen bijzonderheden 

waargenomen. gerapporteerd en met vervolg.
10-02-2018 ZA Zalmweg Alarmmelding Inbraak receptie 1161891 17:17:03        

11-02-2018 ZO Bliek Alarmmelding INb zone 1022 Kleine loods 1161929 12:44:51       controle ronde gelopen hierbij geen bijzonderheden waargenomen alarmsysteem 

ingeschakeld en object afgesloten 

11-02-2018 ZO Zalmweg Alarmmelding Inbraak zone 15. 1161941 21:24:19        
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