Bekijk de webversie

Beveiligingsnieuws

Beste relatie,
De combinatie van camerabewaking op de bedrijventerreinen, surveillance en preventieve
maatregelen resulteert in minder criminaliteit en veiliger bedrijventerreinen.
We signaleren ‘heterdaadjes’ en dankzij de korte lijnen met de politie worden de boeven ook
snel opgepakt.
Zo ook laatst bij een bouwmarkt aan de Steiger. Via het cameratoezicht werd activiteit
gesignaleerd: een kapot hek, jongens met petjes en een hoody erover die druk in de weer
waren met planten, potten en zelfs een boom. Een signaal aan de politie was voldoende om de
heren vlot op te laten pakken. Tussen het moment van signaleren door cameratoezicht en
daadwerkelijk insluiten van de inbrekers zat slechts een paar minuten. Een mooi bewijs hoe de
intensieve samenwerking zijn vruchten afwerpt.

Opheffen avondklok zorgt voor overlast
Sinds het opheffen van de avondklok is het feest op diverse bedrijventerreinen. We zien veel
personen en groepen die aan het chillen zijn. Tankstations, parkeerplaatsen van bouwmarkten
en lunchbankjes van bedrijven lenen zich uitstekend als ontmoetingsplaats.
Uiteraard wordt het pas echt gezellig met een muziekje en videoclips, hapje, drankje, jointje en
ballonnetje. Er wordt gereden met radiografische autootjes, op skateboards en gevlogen met
drones.
De berg afval die de jongelui achterlaten is helaas geen feestje. De achtergelaten blikjes,
ballonnen, verpakkingen, etensresten en gascilinders zijn voor de ondernemer. Ook het
resultaat van wildplassers tegen het bedrijfspand is te zien en te ruiken.
We zien ook dat feestgangers aanvankelijk wel hun afval in de prullenbakken deponeren, maar
daarmee stoppen als deze snel te vol zijn.

Wat kunt u doen?
1. Leeg de prullenbakken op uw terrein tijdig.
2. Meld overlast bij ons
Zodra we via het cameratoezicht of uw melding constateren wat er gaande is, gaat de
surveillant langs, spreekt de mensen aan en verzoekt de mensen te vertrekken.
Met uw hulp kunnen we nog beter preventief optreden.
Treft u ’s morgens de restanten aan van de nachtelijke gezelligheid? Meld dit a.u.b. bij ons. Wij
zorgen er dan voor dat de surveillant de betreffende locaties regelmatig bezoekt zodat we
preventief kunnen optreden. Ook geven we dit door aan de politie en gemeente, zodat het
terrein schoon, heel en veilig blijft.
Daarnaast gebruiken we de informatie voor data-analyse, waardoor we patronen kunnen
ontdekken in bewegingen en incidenten. Daarmee kunnen we de beveiliging van uw
eigendommen steeds efficiënter en gerichter inzetten.
Mail uw melding naar michel@sbbalmere.

Wees alert op ondermijning
Veel ondernemers hebben grote financiële problemen door de coronacrisis. Het kan daarom
verleidelijk zijn om in te gaan op het aanbod om uw pand te verhuren. Weet met wie u zaken
doet! Criminele weldoeners bieden ondernemers in nood graag een ‘reddingsplan’ waaruit het
voor u als ondernemer lastig ontsnappen is. Lees hier meer over op onze website.

Bent u nog niet aangesloten bij SBBA?
Wij beveiligen als enige in Almere bedrijventerreinen met cameratoezicht. Wij beschikken over
een eigen toezichtruimte welke is ondergebracht bij de Dienst Stadstoezicht van de gemeente
Almere. Deze korte lijnen maken dat wij razendsnel kunnen alarmeren en opschalen in geval
van nood, een inbraak of andere gebeurtenis.
Neem contact met ons op voor meer informatie over de voordelen van deelname aan de
collectieve beveiliging! Ook is het mogelijk om uw eigen bedrijfscamera’s aan te sluiten op de
toezichtruimte.

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u bestuur@sbbalmere.nl toe aan uw adresboek.

