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De Politie 

De Nationale Politie bestaat uit tien regionale eenheden, de Landelijke 

Eenheid en het Politiedienstencentrum. De gemeente Hardinxveld-

Giessendam valt onder de politie eenheid Rotterdam, basisteam 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (Alvi). Het basisteambureau staat op de 

Willem de Vries Robbéweg 2 te Gorinchem. In Hardinxveld-Giessendam is 

een politiesteunpunt gevestigd in het gemeentehuis, gelegen aan het 

Raadhuisplein 1. 

 

Politiesteunpunt Hardinxveld-Giessendam 

Vanuit het steunpunt Hardinxveld-Giessendam werkt een team in uw 

gemeente. Vanaf januari 2018 is de samenstelling van het team 

gewijzigd. Wij stellen ons team graag aan u voor: 

 

 

V.l.n.r.: Teus Oosterwijk, Antoinet de Bruijn, Jaap Hartkoorn, Tiny Hol en 

Sander Wiemans 

 

Het politiesteunpunt is geopend op maandag (in de oneven weken), 

dinsdag en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur en op donderdag van 13.00 

tot 21.00 uur. 

Taak van de politie  

Door de basisteamleden en de wijkagenten van de politie wordt 

regelmatig gesurveilleerd op de industrieterreinen. In het kader van de 

samenwerking onder de vleugel van SBBHG werkt de politie samen met 

een beveiligingsbedrijf dat ook toezicht houdt. 
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Naast het fysieke toezicht maakt de politie gebruik van cameratoezicht en 

het daaraan gekoppelde ANPR systeem. ANPR is een afkorting voor 

“Automatic Number Plate Recognition”. Deze camera scant kentekens van 

voorbijrijdende voertuigen. De gelezen kentekens worden vergeleken met 

een referentiebestand in een computersysteem. Een referentiebestand is 

een lijst met kentekens die op naam staan van personen die worden 

gezocht, boetes open hebben staan of om andere redenen bij de politie 

bekend zijn, zoals inbrekers.  

 

Indien de omstandigheden dit nodig maken worden de opgenomen 

beelden van de digitale camera's veilig gesteld zodat de opnamen bij het 

politieonderzoek gebruikt kunnen worden. Hierdoor worden steeds 

meerdere strafbare feiten opgelost. Daarnaast gaat er een preventieve 

werking uit van de camerabewaking, wat blijkt uit de vergelijking van de 

cijfers. 

 

Door de politie wordt voornamelijk geïnvesteerd in het opvolgen van 

alarmmeldingen, opvolgen van meldingen verdachte situaties, het 

controleren van personen en voertuigen op de industrieterreinen die zich 

zonder opgave van redelijk doel daar ophouden, het opstarten en 

uitvoeren van opsporingsonderzoeken, het verlenen van eerste hulp, het 

handelen op gebied van overlast, verkeerszaken en milieuzaken. De politie 

geeft op verzoek preventieve voorlichting aan bedrijven.  

 

 

Contact 

Bij een heterdaadsituatie of een verdachte situatie belt u 112. Indien u 

contact wilt met de politie zonder spoed kunt u bellen naar 0988-8844. 

  

Strafbaar feit gepleegd? Maak altijd een melding of doe aangifte! 

Veel ondernemers steken geen tijd en energie meer in het doen van 

aangifte, omdat dit “toch niets oplevert”. Dat is bijzonder jammer, omdat 

politie-inzet en beleidsprioriteiten namelijk worden vastgesteld op basis 

van aangiftecijfers. Dus zeker voor de lange termijn is het essentieel om 

aangifte te doen. Maar ook voor de korte termijn. Soms kan de combinatie 

van diverse meldingen op het terrein net de informatie verschaffen om 

daders te traceren. Of net voldoende informatie leveren om een misdrijf 

voor te zijn.  
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Ook als gebruiker van het industrieterrein of bewoner kunt u natuurlijk 

aangifte doen of een melding maken. Bent u bijvoorbeeld getuige? Dan 

kan het zijn dat u essentiële informatie heeft voor het politieonderzoek.  

 

Voor het doen van aangifte kunt u contact opnemen met de politie die dan 

langskomt om de schade te bekijken en te zoeken naar eventuele sporen. 

Er wordt dan gelijk ter plaatse een aangifte opgenomen. Daarnaast is het 

mogelijk om digitaal aangifte (internetaangifte) te doen of een afspraak 

maken te maken via 0900-8844 op het politiebureau.  

 

Websites:  

Politie algemeen of uw wijk: www.politie.nl 

Facebook basisteam Alvi:

 www.facebook.com/PolitieAlblasserwaardVijfheerenlanden 

Twitter basisteam Alvi:  www.twitter.com/pol_alvi 

Instagram basisteam Alvi: www.instagram.com/politie_alvi 

Instagram wijkagenten:  www.instagram.com/pol_hartkoorn  

                            en          www.instagram.com/pol_thol 

 

Opvragen bewakingsbeelden: 

Regelmatig krijgt SBBHG een verzoek van ondernemers om beelden 

ter beschikking te stellen. De camera’s van SBBHG staan op de openbare 
weg, liggende op de bedrijventerreinen.  

De gemeente heeft de bedrijventerreinen aangewezen als gebieden,  
vallend onder artikel 151C van de gemeentewet. Vanuit privacywetgeving 

is het niet toegestaan om zo maar beeldmateriaal te verstrekken.  
Dit is voorbehouden aan de politie. 

Bij incidenten dus altijd aangifte doen bij de politie. 
De politie vraagt zo nodig de beelden op bij de Camera Uitlees Ruimte 

(CUR) te Gorinchem. 
De politie zal de aangever verder informeren over zijn/haar aangifte. 
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