Is úw bedrijfspand aantrekkelijk voor
ongenodigden?

Bekijk de webversie

Beveiligingsnieuws

Beste relatie,
Dit is alweer de laatste SBBA-nieuwsbrief van dit jaar. Een jaar vol belevenissen, want het is
– ook na sluitingstijd – behoorlijk levendig op de bedrijventerreinen. Hier bewijst de cameraobservatie in combinatie met onze surveillanten en intensieve samenwerking met de politie
goede diensten. Door alert en tijdig ingrijpen konden we heel wat nare schades voorkomen of
beperken.
We kunnen het niet genoeg bedrukken: loop eens een rondje om uw pand en bekijk uw pand
met de blik van inbrekers. We helpen u daar graag bij. Neem contact met ons op als u samen
met onze security coördinator wat meer inzicht wilt krijgen in de risico’s die uw bedrijf loopt.
Wij wensen u fijne en vooral veilige feestdagen!
Namens het bestuur en medewerkers van SBBA
Nico Roozen, voorzitter

Neem beveiligingsmaatregelen rondom de feestdagen
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.

Onveilig verkeer
Dagelijks registeren 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.
Wees alert op deze situaties rondom uw bedrijf. Hoe staan uw containers en voertuigen erbij?

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.

Statiegeld
Iedere nacht rijdt een man met een oranje wegwerkersjas op de fiets diverse bedrijventerreinen
langs. Bekend is dat de man statiegeldflessen verzamelt. Hij doorzoekt daarvoor de
vuilnisbakken op de openbare weg, maar ook de containers bij bedrijfspanden en dat is
natuurlijk niet de bedoeling. Gelukkig kennen onze surveillanten de man inmiddels en ook is zijn
identiteit bekend bij de politie en hulpverlenende instanties.

Boete voor drugsgebruik
Een oplettende surveillant zag via de live camerabeelden rond 22:30 uur een auto met vier
inzittenden geparkeerd staan. Hier is uiteraard niks vreemds aan, totdat er een 2e auto aan
komt rijden. Het wordt interessant zodra de inzittenden uitstappen en er een overdracht
van gasflessen plaatsvindt. De 2e auto rijdt weer weg, maar de 1e auto blijft staan. De
inzittenden halen lachgas en ballonnen tevoorschijn. Ook is er via de camerabeelden te zien dat
de bestuurder een joint blowt in het voertuig.
De surveillant besluit de politie in te schakelen omdat de bestuurder nu onder invloed is.
Eenmaal ter plaatste schrijft de politie boetes uit voor het gebruik van drugs en waarschuwt dat
de auto niet mag wegrijden met de huidige bestuurder die onder invloed is.

Fret
De camera-observant ziet in het donker een man lopen die langs de hekken van bedrijfspanden
loopt. De ‘bewegingen’ van de man zijn dusdanig dat de assistentie wordt gestuurd om de man
aan te spreken. De man bleek zijn Fret aan het uitlaten.

Zwaaien met neppistool
De cameraobservant van de SBBA ziet rond 02:00 in de nacht een auto op een parkeerplaats
staan. De observant ziet twee mannen naast de auto staan die een ‘op een vuurwapen
gelijkend voorwerp’ aan elkaar overgeven en hiermee vervolgens een aantal keren richten. De
observant maakt met spoed een melding en stuurt de desbetreffende beelden door naar de
politie.
Snel is de politie met meerdere voertuigen en getrokken wapens ter plaatse. De mannen
worden direct aangehouden.
De politie doorzoekt het voertuig en vindt het ‘vuurwapen’. Het blijkt te gaan om een
balletjespistool dat ‘niet van echt te onderscheiden is’. De mannen krijgen een proces-verbaal
voor Wet Wapens en Munitie in verband met het bezit van een niet-van-echt-te-onderscheiden
balletjespistool.

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.

