
Overzicht Collectief Beveiligingsproject :  Raamsdonksveer Periode :   November 2018

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

03-11-2018 ZA Zalmweg Alarmmelding Inbraak zone 1026 blok 4 gang 0.11 1348242 00:08:53        

03-11-2018 ZA Zalmweg Controleronde 1341651 00:42:40       rechts kant voor het pand  trof deur onafgesloten aan deze dichtgedaan .

03-11-2018 ZA Sterrekroos Controleronde 1341660 02:03:15       trof raam aan op kieboomstand. kon deze niet dicht doen vanwege  geen  sleutel . w.a  

laten bellen  door meldkamer  mocht zo blijven w.a zou zelf gaan kijken de andere dag. 

surveillant met vervolg 
09-11-2018 VR Karperweg Alarmmelding Inbraakalarm zone 1068 1-2-05 DC1 

ST in H5

1352857 00:38:51        

09-11-2018 VR Brasem Controleronde 1344822 01:09:43       linker poort stond open ,deze dicht en opslot  gedaan ,verder geen bijzonderheden .

10-11-2018 ZA Karperweg Alarmmelding Inbraak 3-3-02 DC1 DS hal 6 zone 

03122

1352938 04:06:38        

10-11-2018 ZA Karperweg Alarmmelding 17:00 uur  een goede sluitronde 

lopen op de 1e verd links doen. ook 

de nooddeur (einde gang) op slot 

doen (hendel omhoog trekken) 

Controleren 1e  verd links op 

verlichting en ventilatoren open 

ramen

1352953 17:04:41       overwerk [personeel .object afgesloten 

11-11-2018 ZO Karperweg Alarmmelding inbraakalarm zone 3094 ds hal 7 1352977 00:16:31       controle uitgevoerd hierbij geen bijzonderheden waargenomen, alarmsysteem blijft t 

zone 3094 aangeven. volgens meldkamer komt zelfde zone vaker binnen. in overleg met 

meldkamer deze zone overbrugd. 
11-11-2018 ZO Ramgatseweg Alarmmelding Inbraakalarm sectie 1 zone 1076 Mk 

cv ruimte 

1352993 11:07:30        

12-11-2018 MA Zalmweg Alarmmelding Inbraakalarm zone 15 

glasvezelruimte (extern kijken)

1354732 01:55:38        

13-11-2018 DI Zalmweg Alarmmelding Geen inschakleling. 1356644 22:07:43       bij aankomst stond het systeem uitgeschakeld niemand aanwezig systeem ingeschakeld 

en object afgesloten 

14-11-2018 WO Elftweg Controleronde 1352107 00:40:41   roldeur stond open    trof roldeur open aan plus machine stond binnen te draaien hiervoor 

w.a laten bellen. w.a wist er van af se roldeur was kapot en de machine zou heel de week 

draaien surveillant met vervolg 
16-11-2018 VR Bliek Controleronde 1349404 18:57:54       open hek aangetroffen ,deze opslot gedaan verder geen bijzonderheden .

18-11-2018 ZO Elftweg Alarmmelding Inbraakalarm zone 1031 detectie 

slijperij (2 maal)

1357662 04:25:41       controle uitgevoerd hierbij geen bijzonderheden waargenomen alarmsysteem  weer 

ingeschakeld en object afgesloten 

18-11-2018 ZO Lissenveld Alarmmelding Inbraakalarm zone 34 vx zij links. 1357680 12:57:11        

18-11-2018 ZO Brasem Controleronde 1348448 17:55:52   meerdere ramen open    meerdere ramen stonden open deze dicht gedaan verder geen 

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

19-11-2018 MA Lissenveld Alarmmelding Inbraak zone 18 Deur Hoofdingang 

1

1359478 18:16:29       controleronde gelopen hierbij geen bijzonderheden waargenomen 

19-11-2018 MA Sterrekroos Controleronde 1355956 18:33:26   poort staat half open   poort staat half open. geen sleutel in bezit. meldkamer ingelicht en 

met vervolg.

20-11-2018 DI Elftweg Alarmmelding inbraak zone 1031 detectie slijperij 1361244 04:17:33       meerdere malen securitas gebelt na inschakelen van 2 van de 3 zones. 3e lukt niet. 

securitas geeft aan mij niet te kunnen helpen. view controle geinformeerd. verder geen 

bijzonderheden waargenomen 
21-11-2018 WO Forellenweg Controleronde 1357075 18:07:50   toegangshek achterzijde rechts    

23-11-2018 VR Brasem Alarmmelding Geen inschakeling alarmsysteem 1362277 18:23:29        

24-11-2018 ZA Steurweg Alarmmelding Openen pand om 08:45uur. 1362314 08:27:54       pand geopend comform afspraak

24-11-2018 ZA Steurweg Alarmmelding Sluiten op afroep. 1362315 17:19:26       na controleronde gelopen te hebben alles afgesloten en alarmsysteem weer 

ingeschakeld en object afgesloten 

24-11-2018 ZA Karperweg Alarmmelding 1x extra ronde centrale heftruck 

ruimte

1362326 18:36:26       controleronde gelopen hierbij geen bijzonderheden waargenomen 

24-11-2018 ZA Karperweg Alarmmelding Dhr ******* 1x in de avond en 1x aan 

het eind van de nacht. De 

schrobmachine controleren in de 

acculaadruimte van hal 1 bij DC1. 

Indien de bak vol zit met water deze 

legen.

1362331 23:46:10        

25-11-2018 ZO Karperweg Alarmmelding Dhr ******* 1x in de avond en 1x aan 

het eind van de nacht. De 

schrobmachine controleren in de 

acculaadruimte van hal 1 bij DC1. 

Indien de bak vol zit met water deze 

legen.

1362330 00:08:12        

25-11-2018 ZO Karperweg Alarmmelding 1x extra ronde centrale heftruck 

ruimte

1362327 04:36:08       bij accu laadruimte geweest bak zat kwart vol water deze leeg gegooid. en terug onder 

de heftruk gezet surveillant met vervolg .

25-11-2018 ZO Zalmweg Alarmmelding Inbraak zone 2113 Hal P1 Achter 1362363 07:13:19        

26-11-2018 MA Bliek Alarmmelding Inbraakalarm zone 10 MC rolluik 

tocht

1366769 18:34:33   rolluiken    rolluiken waren nog open. deze afgesloten verder geen bijzonderheden 

waargenomen 

26-11-2018 MA Zalmweg Alarmmelding Nog geen inschakeling van het 

alarmsysteem ontvangen.

1366787 22:10:08       bij aankomst stond het systeem weer ingeschakeld 

30-11-2018 VR Ramgatseweg Controleronde 1358740 18:27:41       poort stond open ,deze afgesloten opslot gedaan .

01-12-2018 ZA Zalmweg Controleronde 1360322 01:31:25       poort dicht maar niet kunnen afsluiten met de sleutel  ivm ontzetting van de poort bij het 

openen ervan.

01-12-2018 ZA Karperweg Alarmmelding Inbraak zone 3008      3-1-05 DC1 

PR accul

1367032 02:16:03       controleronde gelopen hierbij geen geen bijzonderheden waargenomen hierbij 

alarmsysteem weer ingeschakeld en object verlaten zonder bijzonderheden 
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