Bekijk de webversie

Beveiligingsnieuws

Beste relatie,
Almere is een levendige stad, en dat is ook te merken aan nachtelijke activiteiten op de
bedrijventerreinen. Gelukkig waakt de SBBA over uw eigendommen, waardoor we vroegtijdig
kunnen ingrijpen als we ongebruikelijke situaties signaleren. Overdag merkt u echter weinig van
die aanwezigheid. Daarom hebben we besloten om een parkmanager aan te stellen, zodat het
eenvoudiger voor u wordt om overdag met de SBBA contact te hebben. In deze nieuwsbrief
vertellen we u daar meer over.
Verder nieuws over de verandering in werkgroepen én de Veilig Ondernemer Waardering 2022.
Net als voorgaande keren delen we ook een aantal nachtelijke activiteiten met u.
Nico Roozen,
Voorzitter SBBA

Nieuw: SBBA parkmanager
We hebben gemerkt dat ondernemers overdag behoefte hebben aan persoonlijk contact met de
SBBA. Begrijpelijk, want sinds 10 jaar worden de (nachtelijke) activiteiten door SBBA-video
surveillanten uitgevoerd. Bij onraad gaat de mobiele SBBA-surveillant direct kijken. Als
ondernemer merkt u daar doorgaans weinig van.
Om ook overdag zichtbaarder te zijn, hebben we besloten om Michel Kok als SBBAparkmanager aan te stellen. Hij is voor velen van u een bekende vanuit de werkgroepen Veilig
Ondernemen.
Michel is bereikbaar via het SBBA-secretariaat, telefoon 036-54 98 476 of per e-mail:
michel@sbbalmere.nl.
Heeft u vragen over uw veiligheid, vallen bepaalde zaken u op? Neem contact op met Michel, hij
komt graag langs.

Meer inzicht met vernieuwde camera's
De vernieuwing van de camera’s op de Almeerse bedrijventerreinen is bijna afgerond. De
nieuwe camera’s bieden - naast een beter zicht - waardevolle data en meer mogelijkheden om
proactief te handelen, efficiënter te werken en te rapporteren.
In het kader van ‘schoon-heel-veilig’ leveren we periodiek data voor de Werkgroepen Veilig
Ondernemen (WVO), CCV, gemeente Almere, politiek, politie, brandweer, bedrijfskringen e.d.
Met die informatie zijn we nog beter in staat om een veilig ondernemersklimaat te borgen.

KVO-B wordt WVO
In verband met veranderde subsidieregels heeft de gemeente Almere besloten om zich voor
veiligheid op o.a. de bedrijventerreinen te laten begeleiden door het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).
De vertrouwde werkgroepen KVO-B gaan verder als 'Werkgroep Veilig Ondernemen' (WVO).
Een WVO bestaat uit ondernemers, politie, toezichthouder brandveiligheid, parkmanager SBBA,
VBA en de gemeente Almere. Zij komen 4x per jaar samen. Ook organiseren zij 2x per jaar een
schouw van het bedrijventerrein.
De werkgroepen kunnen nog nieuwe leden gebruiken. Bent u bereid zich in te zetten voor een
veilig ondernemersklimaat? Neem dan contact op met Michel Kok, hij vertelt u er graag meer
over.

Veilig Ondernemen Waardering 2022 voor werkgroep
De werkgroep bedrijventerrein Randstad heeft in februari onder begeleiding van het CCV de
‘Veilig Ondernemen Waardering’ behaald. Namens bestuur SBBA, proficiat!

Lees hier de nieuwsbrief van de werkgroep Veilig Ondernemen

Nachtelijke activiteiten
Goed vreemd volk
Het valt de camera observant ’s nachts op dat er een auto met autotrailer langzaam langs de
bedrijven rijdt. Ze stoppen bij een geparkeerde bestelbus. Drie mannen bekijken met de
zaklamp de bestelbus rondom en spieken door de ramen naar binnen. Vervolgens parkeren ze
hun auto met trailer op een donkere plek. De observant vindt deze situatie verdacht en
raadpleegt de politie die op basis van de camerabeelden besluit poolshoogte te nemen.
Na onderzoek blijken de mannen, die inmiddels lagen te slapen in de auto, buitenlandse
autokopers te zijn. Zij hadden de bestelbus via internet gekocht en waren nogal aan de vroege
kant. De doortastendheid, inschatting en politieoverleg van de camera observant heeft in ieder
geval duidelijkheid geboden. Dit incident benadrukt de goede samenwerking tussen SBBA en
politie om de bedrijventerreinen 24/7 veilig te houden voor Almeerse ondernemers.

De grenzen van chillen
We constateren dat ’s avonds en ‘s nachts steeds meer hotspots op de bedrijventerreinen
ontstaan. Deze worden bevolkt door auto’s met inzittenden, die de plekken gebruiken om te
chillen. Zolang dit geen overlast of risico’s geeft voor de gevestigde ondernemers houden we dit
passief in de gaten.
Maar als personen onder invloed van drank en/of drugs ongecontroleerd rijgedrag vertonen bij
de panden van de ondernemers raadplegen we de politie. Zo hield de politie laatst enkele
bestuurders aan die onder invloed van drug bleken te zijn. Door het optreden bleef het die nacht
toch rustig op de Sallandsekant.

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.

