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Beveiligingsnieuws

Beste relatie,
De meeste vakanties zitten erop en de bedrijfsactiviteiten zijn hervat. Gelukkig is de voorspelde
golf van woninginbraken de Almeerse bedrijventerreinen bespaard gebleven. Helaas zijn er wel
enkele branden geweest met grote schade voor de ondernemers. De overlast van groepen
gemotoriseerde jeugdigen op de Almeerse bedrijventerreinen leek tijdens het zomerreces
minder. Maar de overlast van de crossers op bedrijventerrein Stichtsekant nam helaas toe. De
gemeente Almere en politie zoekt naar oplossingen om dit lokale probleem aan te pakken.
Collectieve problemen vergen een collectieve aanpak, schreef ik al in deze column in Almere
Zaken. Bent u nog geen lid van SBBA? Sluit u bij ons aan. Hoe groter het Almeerse
veiligheidscollectief, hoe veiliger de Almeerse bedrijventerreinen, hoe beter onze
werkomgeving, hoe positiever onze toekomst.
Nico Roozen
Voorzitter SBBA

Verwoestende brandschade voorkomen door tijdige
signalering surveillant
Door adequaat optreden van een SBBA-surveillant bleven de gevolgen van een brand bij het
Truck Center aan de Stichtsekant beperkt. Tijdens zijn ronde op zaterdagavond signaleerde hij
rook bij het Truck Center. Met de informatie van de surveillant konden brandweer, politie en
andere hulpdiensten direct opschalen. Hoewel diverse kantoren, interieur, werkplaats en
bedrijfsauto’s aan de vlammen ten prooi vielen, was er dankzij de goede samenwerking van alle
diensten geen sprake van totale verwoesting.

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.

Drugslab Markerkant opgerold
In het kader van de actie Ondermijning deed de politie tijdens de zomervakantie een inval in een
kantoorunit in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Markerkant. Daarbij werd een klein drugslab
ontmanteld. Deze zaak toont de noodzaak van alertheid van de omgeving aan. De handelingen
vallen niet snel op, daarom is signalering vanuit de omgeving noodzakelijk om ondermijning het
hoofd te kunnen bieden.

Meld afwijkende situaties
Ziet, hoort, ruikt u onraad? Hebt u het gevoel dat er iets niet pluis is? Wordt u bedreigd? Meld
het! Altijd.
Bij spoed: bel 112.
Geen spoed, wel politie: 0900-8844.
Anoniem melden? Bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.
Of vul anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.
SBBA-deelnemers en Almeerse ondernemers kunnen natuurlijk ook contact opnemen met de
SBBA-parkmanager, Michel Kok (Michel@sbbalmere.nl).

Camerabeelden helpen bij oplossen aanrijding
Een monteur die op een motor een testrit maakte op
bedrijventerrein Veluwsekant werd door een auto geraakt en
kwam ten val. Gelukkig heeft de monteur geen blijvend letsel,
maar de motor was total loss. De bestuurder van de
beschadigde auto is doorgereden.
De opgenomen videobeelden van de diverse SBBA-camera’s
op de Veluwsekant helpen de politie bij het onderzoek naar de
toedracht van de aanrijding. De automobilist heeft zich inmiddels gemeld bij de politie.

Heeft u al korting op uw verzekeringspremie met het
Keurmerk Veilig Ondernemen?
Het bedrijvencollectief op bedrijventerrein Lagekant beschikt over het certificaat Keurmerk Veilig
Ondernemen. Met het certificaat kunnen ondernemers op de Lage Kant tot 15% korting krijgen
op de meeste bedrijfsverzekeringen. Informeer ernaar bij uw verzekeraar.

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.
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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.

