
Overzicht Collectief Beveiligingsproject :  Raamsdonksveer Periode :   26 mrt. - 01 apr. 2018  

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

26-03-2018 MA Ramgatseweg Alarmmelding Inbraak zone 44 Nooduitgang 1e 1200268 19:06:34       controle ronde gelopen hierbij geen bijzonderheden waargenomen.

26-03-2018 MA coll. surveillance KeizersveerControleronde 1186682 19:18:25       nieuwe barcode moet nog geactiveerd worden bedrijfsbureau

27-03-2018 DI coll. surveillance KeizersveerControleronde 1189131 00:02:29       barcode brievenbus weghalen .brievenbus is  weggehaald.

27-03-2018 DI Steurweg Controleronde 1190959 20:51:05       De tag werkt niet op de personeelsingang. heb daarna het alarmsysteem geschakeld bij 

Plaza. hierdoor scanpunt gemist

28-03-2018 WO Ramgatseweg Controleronde 1190412 18:52:55       Het code slotje van het hek links was zat er niet goed op (was open) deze afgeslopen. 

verder geen bijzonderheden 

30-03-2018 VR Zalmweg Controleronde 1190489 00:04:35   rechts voordeur onafgesloten aan getroffen    

30-03-2018 VR Ramgatseweg Controleronde 1190481 00:33:46 geen sleutel       

30-03-2018 VR Forellenweg Controleronde 1190488 00:47:45   hekwerk staat open     

30-03-2018 VR Bliek Controleronde 1190809 19:01:25       toegangshek onafgesloten aangetroffen. deze afgesloten.

30-03-2018 VR Steurweg Controleronde 1190798 21:54:09       systeem ingeschakeld bij plaza. tag gaf geen toegang tot personeelsingang. 

31-03-2018 ZA Zalmweg Alarmmelding Inbraak zone 224  terrein achter 

sectie 4 

1200536 01:12:50        

31-03-2018 ZA Krabbescheer Alarmmelding Inbraak zone 16 detector overloop 1200538 02:39:46        

31-03-2018 ZA Zalmweg Alarmmelding Uitval verbinding, hoofdverbinding 

ligt eruit..

1200557 12:31:37       ****** en ****** deze gaven aan dat ze bezig waren met internet verbionding dit oorzaak 

melding. later op de dag zullen ze alles weer inschakelen en zullen de verbinding checken. 

dit geld ook voor locatie ramgatse weg 2
31-03-2018 ZA Snoekweg Controleronde 1189797 19:31:51       Alarm hoor ik afgaan.View Control was al op de hoogte en heeft een Waarschuwadres 

in kennis gesteld.

01-04-2018 ZO Steurweg Alarmmelding INbraak sectie 5 zone 98 PIR Mus 

Wanlas

1200588 09:45:05       controle ronde gelopen hierbij geen bijzonderheden waargenomen 

01-04-2018 ZO Zalmweg Alarmmelding Inbraak zone 6 hal 1200594 12:06:46       geen bijzonderheden waargenomen na inschakelen kwam zelfde alarm terug. niet 

kunnen overbruggen waarschuwingsadres in kennis gesteld door meldkamer smc

01-04-2018 ZO Zalmweg Alarmmelding Inbraak zone 219 ontvangsthal 1200598 14:15:06        

01-04-2018 ZO Zalmweg Alarmmelding Inbraak Zone 225 1200601 14:47:45       systeem geeft steeds ethernet aan terwijk bij smc het een inbraak betreft. controle 

ronde gelopen hierbij geen bijzonderheden waargenomen. denk dat systeem in de war is..

01-04-2018 ZO Zalmweg Alarmmelding inbraak zone 212 1200602 16:31:52       systeem  gerest maar na elke inschakeling  gaat systeem  weer in alarm ,smc zou 

waarschuwadres in kennis stelllen.dez meldin ook laten negeren,verder geen 

bijzonderheden.
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