Aan: Ondernemers De Peulen
Betreft: Vervanging slagboominstallaties en camera’s bedrijventerrein De Peulen
Geachte ondernemer,
Het bestuur van Stichting Beveiliging Bedrijven Hardinxveld-Giessendam heeft
onlangs besloten om in navolging van de bedrijventerreinen Boven Hardinxveld,
Langeveer en Nieuweweg ook de slagboominstallaties en camera’s bij de in- en
uitgangen van bedrijventerrein De Peulen te vervangen door geavanceerde ANPRcamera’s (met kentekenherkenning). Middels een verlicht informatiebord wordt aan
bezoekers duidelijk gemaakt dat zij een beveiligd terrein oprijden waar video-opname
plaatsvindt (preventie). De preventieve werking hiervan is al bewezen op de andere
bedrijventerreinen.
De camera’s staan in verbinding met de Camera Uitlees Ruimte (CUR) te
Gorinchem, waar de beelden tussen 22.00 en 06.00 uur live worden uitgekeken door
bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s). Alle beelden - 24 uur per etmaal worden opgeslagen. Het systeem is gekoppeld aan een databank met verdachte
voertuigen van de politie. Dagelijks vindt een screening plaats. In de praktijk heeft dit
al diverse hits opgeleverd. Dit proces staat onder regie van de politie.
Genoemde maatregelen zijn een duidelijke verbetering van het oude concept. Naast
opslag en uitkijken van prima camerabeelden, verdwijnen de onderhouds- en
vandalisme gevoelige slagbomen.
De nachtelijke surveillance door Alert Security blijft gehandhaafd.
Bij sommige ondernemers op terrein De Peulen bestaat enige twijfel om de
slagbomen te laten vervallen, juist nu McDonald’s aan de Peulenlaan wordt
gevestigd. Door de aanwezigheid van slagbomen zou vermeende overlast en
parkeren op het bedrijventerrein wellicht minder plaatsvinden.
Het bestuur van SBBHG heeft hierover gesproken met de bedrijfsleider van
McDonald’s. Deze verzekerde dat hen er alles aan is gelegen om eventuele overlast
tegen te gaan en dat daartoe intern de nodige maatregelen worden genomen.
(toezicht-/inspectieronden etc.)
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Dat het concept van beveiligde bedrijventerreinen nog steeds actueel is, blijkt wel uit
de incidentencijfers van politie en brandweer. De bedrijventerreinen in de gemeente
Hardinxveld-Giessendam zijn de veiligste binnen de regio.
Wij streven er naar om deze wijzigingen in de tweede helft van 2019 te realiseren. U
begrijpt dat dit een behoorlijke investering vergt.
Helaas zijn nog diverse ondernemers op uw terrein geen lid van SBBHG, waardoor
de lasten worden gedragen door collega-ondernemers, die wel lid zijn.
Bestuur SBBHG en deelnemende ondernemers zouden het zeer positief vinden als
iedere ondernemer op terrein de Peulen deelneemt aan deze collectieve beveiliging.
Daardoor kunnen we de kwaliteit van de beveiliging optimaal houden en de
deelnamekosten beperken.
Als u nog geen deelnemer bent, verzoeken wij u om u aan te melden.
Nadere informatie kunt u opvragen via: secretariaat@sbbhg.nl
Nog even een paar andere voordelen van de collectieve beveiliging op rij:
➢ Weinig criminaliteit/ veilige bedrijfsomgeving
➢ Brandpreventie
➢ Imago van uw bedrijf (gevestigd op een veilig KVO goedgekeurd
bedrijventerrein)
➢ Mogelijk korting op verzekeringspremies
➢ Loketfunctie via terreinvertegenwoordiger
➢ Gebruik camerabeelden voor opsporing, alleen door de politie
➢ Beschikken over veiligheidscijfers
➢ Actuele informatie via website SBBHG en via e-mail
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Beveiliging Bedrijven Hardinxveld-Giessendam.
Chr. Tol , projectleider
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