Is úw bedrijfspand aantrekkelijk voor
ongenodigden?

Bekijk de webversie

Beveiligingsnieuws

Beste relatie,
Nu het eerder en langer donker is, wordt het tijd om extra alert te zijn op kansen voor inbrekers
en andere ongenode gasten. Het donker is immers hun beste vriend. Het risico op schade door
insluiping, inbraak, diefstal e.d. neemt in deze periode altijd toe.
In deze nieuwsbrief geven we u tips m.b.t. de risico's voor uw bedrijfspand. Ook nemen we u
mee in het nachtleven op de bedrijventerreinen.
Nico Roozen,
Voorzitter SBBA

Hoe ligt úw bedrijfspand er ’s avonds bij?
Onze security coördinator Ruud van Duijvenbode adviseert regelmatig ondernemers over
risicobeperkende maatregelen om de risico’s op een aanvaardbaar niveau te houden. Afgezien
van de SBBA-camera observaties en preventieve mobiele surveillance, kunt u als ondernemer
namelijk zelf veel doen om schade te beperken en veilig te kunnen ondernemen tijdens de
donkere dagen.
Van Duijvenbode leidt ondernemers ‘s avonds rond het bedrijfspand en toont hen waar de
risico’s liggen. Is de preventieve verlichting aan het pand, omliggend terrein en parkeerplaatsen
effectief en is de inschakeling aangepast op tijdstip van donker worden? Hij toont tevens wat
interessant is voor ongenode gasten.
Loop eens een rondje en kijk kritisch: hoe ligt úw bedrijfspand er ’s avonds bij? Neem contact
met ons op als u advies wilt van onze security coördinator.

Neem tijdig maatregelen rondom de kerstsluiting
Ook komende kerstvakantie sluiten veel bedrijven of draaien op een lager pitje. Heeft u
geregeld wie van de collega’s achterblijft met sleutels en codes in geval van een alarm in het
bedrijf? Lees de tips op onze website en voorkom nodeloos alarm en bijkomende kosten voor
een onnodige uitruk.

Almeerse straatraces
Eerder schreven wij over de overlast van de vele crossers die overdag de braakliggende
stukken grond op Almeerse bedrijventerreinen benutten als oefenterrein voor sportieve
vaardigheden.
Maar het kan erger. Bewoners, ondernemers, weggebruikers en de SBBA camera-observanten
werden onlangs in de kleine uurtjes geconfronteerd met straatraces. Een zeer agressieve en
gevaarlijke vorm van motorsport. Een kleine groep berijders van zware en middelzware motoren
maakten het bedrijventerrein Poldervlak en omgeving in Almere Buiten onveilig.
Omwonenden in de woonwijken werden uit de slaap opgeschrikt door brullende motoren,
slippende banden en een rubberlucht. Er werd met hoge snelheid heen en weer geracet over
het asfalt. De tientallen meterslange strepen op de wegen van het Poldervlak, de Hoge Ring en
de wijde omgeving vormen als signatuur van de makers een blijvende herinnering aan deze
illegale nachtelijke activiteiten.
Verontruste bewoners en ondernemers hebben aangifte gedaan. De politie heeft de zaak in
onderzoek en doet naspeuringen aan de hand van het veiliggestelde videomateriaal van de
camera’s van SBBA en ondernemers. De schade aan gemeentelijke eigendommen en die van
ondernemers zal worden verhaald op de veroorzakers.

Nachtleven bedrijventerreinen
SBBA waakt iedere nacht met camera’s en surveillanten over
de eigendommen van de aangesloten Almeerse ondernemers
op de bedrijventerreinen. We kunnen een boek vol schrijven
van de nachtelijke belevenissen. Vandaag nemen we u mee in
enkele gesignaleerde incidenten.

Bezorgdienst
Om 01.00 uur rijden twee jongens op een onverlichte scooter. Het kentekenplaatje is afgedekt.
Na enkele rondjes rijden wordt een boodschappentas op een onverlichte plek neergezet. De
jongens rijden weg. Luttele seconden later wordt de boodschappentas opgepikt door een
automobilist.

Illegale bewoning
’s Nachts bemerkt de camera-observant lichtschijnsel tussen bedrijfspanden en containers. Bij
een bedrijf gaat de schrikverlichting aan. Er is voldoende beweging om de politie en de SBBAsurveillant in te schakelen. Bij de confrontatie bleek het te gaan om werknemers die (illegaal) in
een container woonden.
Veilig verkeer
Dagelijks registreren de camera-observanten verkeerd geparkeerde vrachtauto’s, losse
opleggers, busjes, kampeervoertuigen, vuilcontainers e.d.. Vaak zijn deze obstakels op de
openbare weg niet verlicht en daardoor verkeersgevaarlijk. Recent waren de cameraobservanten live getuige van aanrijdingen met deze obstakels. Na tussenkomst van de politie
kon de schade op veroorzakers worden verhaald.

Donuts
De laatste maanden blijkt het een trend om met auto’s op de
openbare weg ‘donuts’ te draaien resp. te driften. Met auto’s
wordt vol gas en met rokende banden rondjes om de as
gedraaid. Het liefst op kruisingen en met publiek. Dit duurt
slechts enkele minuten. Als de politie ter plaatse komt is
iedereen weg om op een andere locatie het spektakel voort te
zetten. Bekijk dit filmpje op YouTube om een indruk te krijgen
van de donuts.

Feesten
Tijdens de camera-surveillance langs de bedrijventerreinen in Almere valt het op dat op
wisselende locaties feesten worden gegeven. Vele auto’s staan her en der geparkeerd en
tientallen personen staan met drankjes op en nabij de openbare weg. Soms worden vuurkorven
aangestoken. Blijkbaar stellen ondernemers hun pand ter beschikking voor dit soort
activiteiten.

Vreugdevuur
De camera-observant nam vlammen waar onder een viaduct van de A6. Bij een controle bleek
dat jeugdigen voor de lol een vuurtje aan het stoken waren. Uiteraard werd het vuur gedoofd en
de jongelui weggestuurd.

Vlammen
Tijdens de nachtdienst werden tussen bedrijven oplaaiende vlammen en rook gezien.
Brandweer, politie en andere diensten werden opgeroepen. De mobiele surveillant constateerde
ter plekke dat het ‘bewoners’ waren die ’s nachts banden en afval aan het verbranden waren.
De hulpdiensten werden afgebeld en de Milieudienst werd ingeschakeld.

Bent u nog niet aangesloten bij de 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.

