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VAN HET BESTUUR

Nieuwe Beveiligingsconcept op bedrijventerrein
Boven Hardinxveld officieel in gebruik genomen

IN DIT NUMMER:

Na maanden van voorbereiding is op bedrijventerrein Boven Hardinxveld een
BEVEILIGING
TERREINEN
BOVEN
HARDINXVELD
EN BLAUWE
ZOOM
CRIMINALITEITS
CIJFERS EN
MELDINGEN
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verbeterd beveiligingsconcept in werking getreden. De slagbomen zijn verwijderd
en de bestaande camera’s zijn vervangen door een speciale camera die in staat is de
kentekens van passerende voertuigen op te nemen. De camera is verbonden met de
Camera Uitleesruimte (CUR) te Gorinchem. Alle beelden worden 24x7 opgenomen.
Tussen 22.00 – 06.00 uur wordt live uitgekeken. De politie kan vooraf verdachte
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kentekens invoeren. Bij passage van een verdacht voertuig wordt dit in de
meldkamer van de CUR gesignaleerd en wordt actie ondernomen.
Dit heeft al tot een aantal ‘hits’ geleid.

REGELGEVING
CAMERABEWAKING
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Als preventiemaatregel is bij de
ingang van het terrein een verlicht
informatiebord geplaatst, waarop
aan bezoekers wordt kenbaar

AANGIFTE DOEN

gemaakt dat video-opnamen
worden gemaakt.
SBBHG hoopt met dit nieuwe
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De surveillance van de particuliere beveiliger Alert Security blijft gehandhaafd.

Camerabeelden worden 7 dagen bewaard en dan overschreven.
De kentekens als zodanig worden niet bewaard.
Gemeente Hardinxveld -Giessendam heeft voor deze camerabewaking
toestemming verleend ingevolge artikel 151 c van de Gemeentewet.

Terrein Blauwe Zoom
Het concept Boven Hardinxveld wordt gekopieerd naar terrein Blauwe Zoom.
De aanbesteding voor de beveiligingsmaatregelen heeft daar intussen plaatsgehad.

WEBSITE:

Binnenkort starten de voorbereidende werkzaamheden.

www.sbbhg.nl
Bij bewezen succes wordt het nieuwe concept uitgerold naar de andere terreinen

Reacties/Vragen/kopij?

Email: secretariaat@sbbhg.nl

www.sbbhg.nl

Nieuwsbrief maart 2016

SAMEN VEILIG ONDERNEMEN

SBBHG

Meldingen jaartotalen
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Alert Security (bedrijventerreinen)
Inbraken
Alarmopvolgingen
Verdachte situaties
Onregelmatigheden (open deuren/ramen/hekken/etc.)
Meldingen inzake slagbomen

Politie (bedrijventerreinen)
Incidenten/meldingen totaal
Waarvan diefstal/inbraak bedrijven

Om een goed beeld van de criminaliteit op de bedrijventerreinen te krijgen, is het
zaak dat aangifte bij de politie wordt gedaan
Brandweer - meldingen bedrijventerreinen
Terrein Nieuweweg
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Terrein Langeveer
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1

Terrein Blauwe Zoom

0

0

Terrein De Peulen

2

1

Terrein Boven Hardinxveld

0

0

Gemeente - meldingen openbare ruimte

Gemeente Hardinxveld-Giessendam registreert meldingen door burgers, bedrijven en instanties, o.a. met betrekking
tot openbare verlichting, overhangend groen, wegen, veiligheid en vandalisme. Het aantal binnenkomende meldingen
vertoont de laatste jaren een dalende lijn. Meldingen op de bedrijventerreinen worden niet apart geregistreerd.

Criminaliteitscijfers en meldingen worden regelmatig besproken in de werkgroep
Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met de afgevaardigde van uw eigen terrein (zie pag 3 van deze nieuwsbrief), of via secretariaat@sbbhg.nl.
Dringende zaken moet u uiteraard melden bij de desbetreffende instantie
(politie—brandweer—gemeente).

Reacties/Vragen/kopij?

Email: secretariaat@sbbhg.nl

www.sbbhg.nl
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Regels voor uitkijken camerabeelden
(herhaling)
Beeldmateriaal wordt niet verstrekt aan particulieren/bedrijven (privacywetgeving),
maar kan alleen op verzoek aan de politie worden verstrekt.
De procedure (wettelijke regel) om beeldmateriaal in te zien is als volgt:
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.

◊
◊
◊

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

Doe altijd aangifte bij criminaliteit
De politie blijft er bij u op hameren om altijd aangifte te doen bij criminaliteit

Van diefstal en inbraak kunt u digitaal aangifte doen via www.politie.nl
Het is ook belangrijk om incidenten en overlastsituaties te melden.
Die worden in de dagelijkse briefing van de surveillanten meegenomen.
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
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

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

0184-612346

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

Reacties/Vragen/kopij?

Email: secretariaat@sbbhg.nl

Bebording SBBHG op bedrijventerreinen
Binnenkort 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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