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Bedrijventerrein Boven-Hardinxveld is deze maand voorzien van nieuwe beveiligingsapparatuur. De slagbomen en videocamera’s zijn vervangen door een geavanceerde
ANPR (automatic number plate recognition) camera met kentekenherkenning.
De camera is rechtstreeks verbonden met de Camera Uitlees Ruimte (CUR) in
Gorinchem, waar ook de beelden binnenkomen van de stations langs de
MerwedeLingelijn en het uitgaansgebied van Hardinxveld-Giessendam.
Het systeem is gekoppeld aan een databank met verdachte voertuigen van de politie,
waardoor snelle interventie mogelijk is als een verdacht voertuig wordt gesignaleerd.
24 Uur per etmaal vindt actieve signalering van verdachte voertuigen plaats.
In de avond en nacht tussen 22.00—06.00 uur wordt live uitgekeken; de overige uren
worden beelden opgeslagen.
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Bij de in-/ uitgang van het terrein komt tevens een verlicht informatiebord, waarop aan
bezoekers duidelijk kenbaar wordt gemaakt dat zij een beveiligd terrein oprijden waar
video-opname plaatsvindt.
Dezelfde beveiligingsapparatuur wordt geplaatst bij beide in-/ uitgangen van bedrijventerrein Blauwe Zoom; ook dat terrein wordt rechtstreeks verbonden met de CUR.
SBBHG hoopt met deze nieuwe maatregelen de beveiliging van de terreinen te optimaliseren. Voorlopig gaat het hier om een pilot in samenwerking met Security5 te Gorinchem. De proefperiode loopt tot 1 januari 2017 met een optie tot verlenging.
De surveillance van de particuliere beveiliger Alert Security blijft gehandhaafd.
Gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft voor deze camerabewaking toestemming
verleend ingevolge artikel 151 c van de Gemeentewet.
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DEELNEMERS:
Langeveer

Schouwronde bedrijventerreinen
in kader van Keurmerk Veilig Ondernemen—KVO

Aluverre Gevelbouw
Blokland Metaalbewerking
Boerman Transport
Hoogenboezem Meubelen

Op 25 november jl. is een schouw gehouden op de bedrijventerreinen.

IHC Interior

Aan de schouw namen afgevaardigden van ondernemers, politie, brandweer,
gemeente, Alert Security en bestuur SBBHG deel.

Van Noordenne Groep
Plus Unit Service

Speciale aandacht ging uit naar het thema ‘Schoon, Heel en Veilig’ , maar ook is
gekeken naar parkeren van personenauto’s en vrachtwagens.

Stout Bouwonderneming

Over het algemeen was men tevreden over de toestand van de terreinen.
Ten aanzien van ‘wildparkeren’ van vrachtwagens werkt de gemeente aan

Nieuweweg

nieuwe beleidsregels.

A.B.S. Afvalstation

Nabij sommige bedrijfsgebouwen lag — bereikbaar vanaf de openbare weg —

ACW Bouwproducten

zwerfvuil/bouwafval (pallets e.d.).

Bam Milieu

In verband met brandgevaar en vandalisme is dit niet wenselijk.

Gebr. Van den Berg Aann. Bedrijf
Bouwschakel Bouwopleidingen
CBizz
Helmink Hoontechniek

Graag uw aandacht hiervoor
Voor het verslag van de schouw zie: KVO Schouw nov 2015

Van Hoften Installatietechniek
Aann. B.M. van Houwelingen
Auto Indumij
Combinatie Interieurbouw

Regels voor uitkijken camerabeelden

Keramia
Luxaflex Nederland
Van Noordenne Staal
De Paauw Brood & Banket
TAS Timmerbedrijf
Joan Smaal Textielrecycling

Zoals bekend nemen de camera’s bij de in-/uitgangen van de bedrijventerreinen
beelden op van passerende voertuigen. Deze camera’s staan op de openbare weg en
vallen daardoor onder art. 151 c van de Gemeentewet.

Van Wijngaarden Graveerservice

Beeldmateriaal wordt niet verstrekt aan particulieren/bedrijven (privacywetgeving),
maar kan alleen op verzoek aan de politie worden verstrekt.

Wijngo IJzerwaren

De Peulen
ADP Dealer Service

De procedure (wettelijke regel) om beeldmateriaal in te zien is als volgt:

Aspect ICT
Gebr. Blokland
Damen Marine Components
Drinkwaard
Exalto
Fugro Geoservices

◊
◊
◊

Na een incident moet altijd aangifte worden gedaan bij de politie.
Na aangifte verzoekt de politie SBBHG om de beelden veilig te stellen.
Na vordering door de officier van justitie, draagt SBBHG het beeldmateriaal
over aan de politie voor verder onderzoek.

De Giessen Kantoorefficiency
B.M. van Houwelingen
Intersnack Nederland

Voor informatie hierover kunt u 24 uur per etmaal terecht bij de meldkamer van
Alert Security te Sliedrecht, telefoon 0184-410400.

Klimaatservice Holland
Korteland Motoren

Reacties/Vragen/kopij?

Email: secretariaat@sbbhg.nl
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Doe altijd aangifte bij criminaliteit
De politie doet een beroep op u om altijd aangifte te doen bij criminaliteit

Van diefstal en inbraak kunt u digitaal aangifte doen via www.politie.nl
De politie adviseert om ook incidenten/overlastsituaties te melden.
Daardoor krijgt de politie in beeld wat zich precies op een locatie afspeelt.
Incidenten worden bij de dagelijkse briefing t.b.v. de surveillances meegenomen,
waardoor extra toezicht/aandacht op het gebied plaatsvindt.
Ook de wijkagenten, speciaal belast met het toezicht op de bedrijventerreinen,
blijven zo op de hoogte en kunnen daarop inspelen.
Geen spoed, wel politie 0900-8844.

Bij directe problemen/verdachte situaties: 112 bellen

Kent u de gevaren bij brand?
In theorie weten we dat bij brand, rook en giftige gassen vrijkomen, waardoor ademhalingsproblemen kunnen ontstaan of verstikking kan optreden. In de praktijk schatten wij vaak niet goed in hoe snel brand zich kan ontwikkelen en handelen we te traag: wachten hoe anderen reageren, maken montagehandeling af, handelen telefoongesprek af e.d. Daardoor kan een gevaarlijke situatie ontstaan.
De brand en vooral de rook verspreiden zich in de ruimte waar wij aanwezig zijn, zonder dat wij direct reageren.
Pas bij het zien en voelen (temperatuur en slechtere ademhaling) wordt actie ondernomen. Het gevolg is dat men
mogelijk onnodig en te lang aan de rook wordt blootgesteld met alle gevolgen van dien.

Het advies van uw brandweer
◊
◊
◊
◊
◊

Personeelsleden goed instrueren over de gevaren en te nemen acties bij brand
Direct starten met de ontruiming door ontruimingsalarminstallatie te activeren
Aanwezigen direct aansporen om te ontruimen en begeleiden naar een veilige
omgeving
Serieus omgaan met ontruimingsoefeningen
Bij een ontruimingsoefening zorgen dat alle medewerkers meedoen

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Leo de Waal telefoon 088 – 6365764. Voor algemene vragen
kunt u terecht op: www.brandweerzhz.nl.

Reacties/Vragen/kopij?
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Maatregelen bij gladheid

De Peulen vervolg
Lukoil

Bij gladheid strooit de gemeente op alle openbare wegen, inclusief de
openbare wegen op de bedrijventerreinen.

Van der Meijden Lux. Interiors
Polindus
Soloan
Arie van Tienhoven

Voor gladheidbestrijding op uw eigen terrein kunt u gebr. Van Den Berg benaderen.
Zij beschikken over een shovel met rubberschuif waardoor geen schade aan uw straatwerk ontstaat. Zij beschikken tevens over een strooimachine en voldoende strooizout.
Voor meer informatie: 0184-613822 of 0618-408230of via info@gebrvandenberg.nl

Grafisch Bedrijf Tuijtel

Boven Hardinxveld
Barindus
Scheepswerf Jac. Den Breejen
Deko Projectstoffering Hardinxveld
Gemeentewerkplaats
De Giessen Interieurbouw
Koster Elektrotechniek
Van der Meyden Lux. Interiors
Van Wijngaarden Marine Service

Speciale maatregel bij De Helling
Bij gladheid blijven de slagbomen aan de Helling geopend, zodat
(vracht)verkeer ongehinderd kan passeren.
Uiteraard registreren de camera’s 24 uur per etmaal!

Blauwe Zoom
Klijn Infra

KVO Werkgroep SBBHG

Merwede Valves

Hans van den Burght is de nieuwe vertegenwoordiger van terrein Langeveer in de
Werkgroep SBBHG. Hij heeft het stokje overgenomen van Arie van Tilborg.
In de werkvergadering van 25 november is afscheid genomen van Arie,
met dank aan zijn inbreng.

Overig
Bibliotheken
Damen Shipyards
Gemeentehuis
Brandweergarage
Gymzaal

U kunt contact opnemen met de
vertegenwoordiger van uw bedrijventerrein over zaken die u wilt bespreken.
Zie hun telefoonnummers op deze pagina
U kunt ook contact opnemen via email:
secretariaat@sbbhg.nl

B.M. van Houwelingen
Jansen Riool Reiniging
IHC Merwede Shipyard
Van der Meijden Lux. Interiors
Van Noordenne Staal
V Noordennen Begrafenisondern.
Rabobanken
Restaurant Kampanje
Auto Ruvo
Sporthal De Wielewaal
Stout Pijpleidingen
Vlot Verhuizingen
Wagenbouw Accommodaties
Woningstichting Omnivera
Zwembad De Duikelaar

SBBHG
postadres: Voordijk 50
4209 SE Schelluinen
Email:
secretariaat@sbbhg.nl

Reacties/Vragen/kopij?

WERKGROEPLEDEN:
Terrein Langeveer/Rivierdijk:
H. v.d. Burght
0184 610999
Terrein Nieuweweg:
D. van den Berg 0184 622432
Terrein De Peulen:
W. Aanen-den Breejen
0184 617300
Boven Hardinxveld:
R.A. den Breejen 0184 676140
Blauwe Zoom:
A. Klijn

0184-612346

Wijkagenten:
T. Bakema en D. den Besten
Brandweer
: Leo de Waal
Afgevaardigden: Alert Security
Intersafety
Projectleider : Chr. Tol
0613427639

Email: secretariaat@sbbhg.nl

Website
Wij willen onze website moderniseren
Uw ideeën en suggesties zijn welkom
Mail naar: secretariaat@sbbhg.nl

Bebording SBBHG op bedrijventerreinen
Halfjaarlijks vindt onderhoud aan de bebording
plaats. In verband hiermee verzoeken wij u
eventuele naamswijzigingen per email door te
geven aan: secretariaat@sbbhg.nl
Meld u aan als deelnemer!
(er is nog ruimte op de borden)
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