
Overzicht Collectief Beveiligingsproject :  Raamsdonksveer Periode :   12 feb. - 18 feb. 2018  

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

15-02-2018 DO Snoekweg Alarmmelding INB zone 1002 Wa niet bereikbaar 

Extern nalopen

1166656 00:58:43       w.a was nietereikbaar voor meldkamer surveillant voor het hekwerk na gecontroleerd 

hierbij geen bijzonderheden waargenomen .achter terrein kon surveillant niet zien 

vanwegen geen sleutel .
15-02-2018 DO Zalmweg Alarmmelding INB zone 2024 Terrein Achter 1166662 03:21:14        

16-02-2018 VR Bliek Controleronde 1161312 18:52:35       toen ik voor de controle ronde het hek opende ging meteen het alarmsysteem af. 

Hierover de meldkamer gebeld. Toen ik het alarmsysteem wilde uitschakelen, pakte deze in 

eerste instantie mijn code niet. De meldkamer verzocht contact op te nemen met een wa. 

Terwijl ik hierop stond te wachten nogmaals geprobeerd het alarmsysteem te bedienen, nu 

lukte het om deze uit en vervolgens weer in te schakelen. Verder geen bijzonderheden 

waargenomen 
17-02-2018 ZA Zalmweg Alarmmelding Inbraak zone 224 terrein achter. 1166784 09:55:59       controle ronde gelopen hierbij geen bijzonderheden waargenomen alarmsysteem 

ingeschakeld en object afgesloten 

17-02-2018 ZA Ramgatseweg Controleronde 1160276 16:44:07   middelse hek niet op slot    

17-02-2018 ZA Karperweg Alarmmelding Op verzoek van Dhr ******* sluiten 

om 1700 uur

1166791 17:10:22        

18-02-2018 ZO Bliek Alarmmelding Brand Groep 00103 Rookmelder 4 

Mag 

1166820 00:15:24        

18-02-2018 ZO Steurweg Controleronde 1159522 01:12:27       kon niet controle ronde lopen.vanwegen slot van hekwerk bevroren is/was

18-02-2018 ZO Bliek Alarmmelding Inbraak sectie 3 zone 15 

Powerfence

1166829 08:13:08       controle ronde gelopen hierbij geen bijzonderheden waargenomen alarmsysteem 

ingeschakeld en object afgesloten 

18-02-2018 ZO Steurweg Alarmmelding Op verzoek van dhr ******* openen 

op 1000 uur voor dhr ******

1166792 08:29:40       ocms geopend oo verzoek

18-02-2018 ZO Ramgatseweg Alarmmelding Inbraak sectie 1 zone 1067 MK Hek 1166833 10:19:56       bij aankomst stond het systeem niet ingeschakeld. controle ronde gelopen hierbij  geen 

bijzonderheden waargenomen. ook geen peroneel aangetoffen. wel diverse autos op 

terrein en hekwerk stond open. geen verdere aktie noodzakelijk geacht. object afgesloten 

en weg vervolgd
19-02-2018 MA Steurweg Alarmmelding Inbraak sectie 5 zone 101 1171444 02:22:34       controle ronde gelopen hierbij geen bijzonderheden waargenomen.
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