Bekijk de webversie

Beveiligingsnieuws

Beste relatie,
We hebben veel positieve reacties ontvangen n.a.v. de bezoeken die onze parkmanager Michel
Kok inmiddels heeft gebracht aan de SBBA-deelnemers. Wilt u ook kennismaken? Laat het ons
weten, dan neemt Michel contact met u op.
Uit diverse bronnen blijkt dat criminaliteitscijfers in Almere stijgen. SBBA is voorbereid op
toenemende ongewenste activiteiten op de bedrijventerreinen tijdens de zomervakantie. Helpt u
mee? Preventietips van onze security coördinator Ruud van Duijvenbode vindt u in deze
nieuwsbrief.
Personeelstekort leidt bij veel bedrijven tot minder tijd en/of aandacht voor veiligheid op de
bedrijventerreinen. Toch roepen we ondernemers op om deel te nemen aan de lokale
werkgroepen die zich bezighouden met veiligheid zoals VWO (Werkgroep Veilig Ondernemen),
CCV en parkmanagement. Michel Kok geeft u graag meer informatie. Mail hiervoor naar
michel@sbbalmere.nl
Ik wens u een prettige en veilige vakantie.
Nico Roozen
Voorzitter SBBA

Voorbereiding zomervakantie
Het lijkt erop dat het inbrekersgilde begonnen is aan een inhaalslag om ‘inkomstenderving’ door
corona te compenseren. Ondanks stijgende criminaliteit via het internet, constateren we
namelijk steeds meer nachtelijke ‘activiteiten’ op de bedrijventerreinen. Gelijktijdig stijgt ook het
aantal woninginbraken in Almere.
De toegenomen criminele activiteiten, personeelstekort gecombineerd met de zomervakantie
verhogen de risico’s voor ondernemers. Daarom heeft onze security coördinator Ruud van
Duijvenbode een aantal tips voor u op een rij gezet.

>> Bekijk de tips

Wees alert op ondermijning
Wat is ondermijning? Kortgezegd wordt gedoeld op illegale of criminele activiteiten onder de
dekmantel van ogenschijnlijke legale bedrijven en diensten. Denk hierbij aan het huren van een
bedrijfspand dat wordt gebruikt voor een wietplantage of drugslab e.d.. Soms trekt zo’n situatie
de aandacht van de omgeving, omdat (te) dure auto’s op vreemde tijdstippen bij zo’n pand
staan. Meld het a.u.b. aan de politie als u zoiets waarneemt.
Lees meer over ondermijning op onze website.

Meld wijzigingen i.v.m. de zomervakantie bij de
parkmanager
De SBBA-parkmanager, Michel Kok (en de SBBA-auto) zijn
inmiddels een vertrouwd gezicht op de Almeerse
bedrijventerreinen. Met de zomervakantie in aantocht kunt u
Michel benaderen om veranderde situaties te melden zoals:
gewijzigde openingstijden, bedrijfssluiting, andere
waarschuwingsadressen en telefoonnummers van
contactpersonen. Michel Kok is bereikbaar via het SBBAsecretaraat, 036-54 98 476 of per e-mail:
michel@sbbalmere.nl.

Korting op verzekeringspremie met Keurmerk Veilig
Ondernemen
Het bedrijvencollectief op bedrijventerrein Lage Kant geeft recent het certificaat Keurmerk Veilig
Ondernemen ontvangen. Door deze certificering en de aanwezigheid van proactieve camerabeveiliging heeft Lage Kant een waarde cheque van € 858,36 van verzekeraar Interpolis
ontvangen.
Met het certificaat kunnen ondernemers op de Lage Kant bovendien een korting tot 15% krijgen
op de meeste bedrijfsverzekeringen. Parkmanagement Lage Kant proficiat!

Camerabeelden SBBA helpen bij politieonderzoek
Dagelijks worden de SBBA-camera’s op de Almeerse bedrijventerreinen tussen 18.00 en 06.00
live uitgekeken. De camerabeelden worden 24/7 opgeslagen.
Dit kwam goed van pas na een aanrijding tussen een scooter en fietser, waarbij de fietser
ernstig gewond raakte. Met behulp van de SBBA-camerabeelden heeft de politieonderzoek
kunnen doen naar de toedracht van de aanrijding.

Vroege vogels
De mobiele surveillanten en camera-observanten worden bijna iedere nacht geconfronteerd met
‘vroege vogels’ op de bedrijventerreinen. Deze personen worden, als dat mogelijk is,
aangesproken en gevraagd naar de reden van aanwezigheid op een verlaten bedrijventerrein.
Zo werd om half drie ’s nachts de aandacht van onze camera-observant getrokken door een
shovel met zwaailicht die op een bedrijventerrein links en rechts over stoepen, fietspaden en
door perken reed. Bij controle bleek het te gaan om een hovenier die opdracht had bomen te
besproeien in het kader van de bestrijding van processierupsen. Door deze werkzaamheden ’s
nachts uit te voeren werd overlast voor weggebruikers en bewoners voorkomen.
Er zijn nog meer 'vroege vogels, zoals:
Personen die (soms aantoonbaar) de volgende dag een sollicitatiegesprek hebben.
Dakloze personen die slapen in bushokjes, voor de deur bij SBBA-deelnemers,
in leegstaande bedrijfspanden maar ook in bijv. auto, caravan, busje of vrachtauto.
Nachtvissers in tentjes nabij viswater.
Verwarde personen lopend of fietsend zwalkend tussen nachtelijk verkeer.
Zwervende personen die, na tussenkomst van de politie, thuisgebracht worden.
Dolende of hangende personen onder invloed van drank, drugs, gas e.d.
Personen die (vuil-) containers afstropen op zoek naar eten of spullen van waarde.
Personen die iedere nacht statiegeldflessen verzamelen.
Het geven van rijlessen in een gewone personenauto.
Personen die (illegaal) vliegen met drones, bestuurbare helikopters enz.

Overlast
De laatste maanden zijn tientallen personen ‘s avonds en ’s nachts actief op de
bedrijventerreinen met auto’s, motoren, crossmotoren, scooters, quads en andere voertuigen.
Regelmatig worden wedstrijden, straatraces, onveilig en gevaarlijk rijgedrag waargenomen.Op
de Hoge Ring, diverse hoofdrijbanen in Almeerse wijken en op bedrijventerreinen zijn tientallen
meterslange bandensporen te zien, als blijvend bewijs van de genoemde overlast op
bedrijventerreinen en elders in Almere.
Vaak blijken omwonenden al melding bij de politite te hebben gedaan van geluidsoverlast,
vernieling, vandalisme, intimidatie e.d. Indien mogelijk worden de overlastveroorzakers aan de
hand van de kentekens door de politie opgespoord en aan huis bezocht.
Ondanks aangiftes, extra politieaandacht, extra SBBA-surveillance en camera-observaties
wisselen de overlastveroorzakers telkens van bedrijventerrein. Om e.e.a. doeltreffend aan te
kunnen pakken roepen wij op altijd melding van de overlast te doen bij de politie.

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.

LinkedIn

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.

