
Stichting Beveiliging Bedrijven Hardinxveld-Giessendam 

Nieuwsflitsen december 2018. 

 

Tijdens een algemene ledenvergadering van de BIZ Nieuweweg, waar ook het  bestuur van de SBBHG 

aanwezig was, is door de voorzitters van resp. de BIZ, dhr. Huizer en  de SBBHG, burg. Heijkoop het 

contract ondertekend, waarin staat weergegeven dat de SBBHG voor een periode van vijf jaar de 

beveiliging op het bedrijventerrein Nieuweweg blijft continueren, zoals dit ook op de andere 

bedrijventerreinen gebeurd.  

  



 

 

Veilige feestdagen 

De donkere  dagen voor kerst breken aan en het hebben van kerstversieringen in bedrijven is een 
vanzelfsprekendheid geworden. Helaas vinden er jaarlijks talloze kleine en grote ongevallen plaats rondom 
de feestdagen. Om u te helpen deze dagen niet alleen feestelijk, maar ook brandveilig te vieren, zetten wij 
de belangrijkste zaken op een rij. 

Kerstbomen 

Een kunstkerstboom die moeilijk brandbaar is, is veel veiliger dan een natuurlijke kerstboom. 
Wanneer u toch kiest voor een echte boom, neem dan minimaal de volgende maatregelen: 

• Koop een “verse kerstboom, dit is te controlen door de onderkant van de kerstboom op de 
grond te tikken. Er mogen dan nauwelijks groene naalden uit vallen; 

• Plaats de kerstboom niet in de loop- of vluchtroute. Zo voorkomt u dat u bij brand 

ingesloten raakt; 
• Zorg dat de boom stevig staat, zodat deze niet makkelijk om kan vallen en de vluchtroute 

kan belemmeren; 
• Een echte kerstboom moet voldoende water krijgen om minder brandbaar te worden, 

plaats de stam dus in een waterreservoir. Indien de naalden uitvallen is de kerstboom te 
droog en dus brandbaar; 

• In een verwarmde kamer kan een kerstboom maximaal 3 weken zijn vocht vasthouden. 

 

Versieringen 

• Plaats nooit echte kaarsen in een kerstboom en onsteek deze ook niet in een kerststukje; 
• Gebruik goedgekeurde kerstverlichting en controleer voor gebruik de verlichting op 

beschadiging; 
• Gebruik een goed passend verlengsnoer en zorg ervoor dat niemand over het verlengsnoer 

kan struikelen; 
• Schakel de kerstverlichting uit als u het pand verlaat. 

 

Vuilcontainers en buitenopslag 

Zeker nu het vroeg donker is, hebben vandalen de mogelijkheid om langer ongezien te werk te gaan. 
Het risico op brandstichting en het gebruik van vuurwerk is nu dus nog groter, maar door het 
toepassen van de volgende voorzorgsmaatregelen is dit risico te beperken; 

• Plaats lege pallets, vuil containers en afval ‘s avonds in het bedrijfspand; 
• Plaats lege pallets, vuil containers en afval achter een gesloten hek; 
• Plaats alleen onbrandbaar materiaal buiten. 

 

Indien dit allemaal niet mogelijk is, gebruik dan een metalen afsluitbare container voor uw afval. 

  



Verdachte zaken? Meld het bij de politie 

Het is eerder donker. Rond de feestdagen wordt het stiller op het bedrijventerrein. En de kans 

groter op een verdachte situatie. Een groot deel van de jaarlijks door de politie opgeloste 

misdrijven is te danken aan tips. Wie iets wil melden over een misdrijf, kan dat 24 uur per dag 

doen; telefonisch, per mail, brief, of mondeling in het politiebureau. Een andere optie is 

Meldpunt Anoniem (0900-8070). Als het maar gebeurt. Dan kan de politie de daders aanpakken 

en wordt het gebied voor iedereen weer veiliger. 

Een automobilist rijdt door nadat hij tegen een geparkeerde auto is gebotst en u heeft z’n kenteken 

genoteerd. Er lopen vreemde mensen door de straat die opvallend veel belangstelling hebben voor 

het bedrijf van de buren. Het zijn maar twee willekeurige voorbeelden van meldingen uit de dagelijkse 

praktijk, waar de politie blij mee is. En niet alléén zij. De eigenaar van de geparkeerde auto kan door 

de melding zijn schade verhalen en door de tip over vreemde snoeshanen wordt mogelijk een inbraak 

of vernieling voorkomen.  

 

Handig 

Twijfelt u toch? Agenten komt liever voor niets, dan te laat, dus bel dan voor alle zekerheid toch het 

alarmnummer 112 (bij acute zaken, ook bij verdachte situaties), of het algemene nummer 0900-8844 

(als het minder haast heeft). Probeer ook kenmerken van dader(s) en vervoermiddel(en) te noteren, 

want soms kan de politie niet direct op uw telefoontje reageren. Dan is een kladje wel zo handig. 

Meer informatie of contact met uw wijkagent? Vul op www.politie.nl (Mijn Buurt) uw postcode in. 

Automatisch verschijnen dan naam en foto. 

Incidentcijfers. 

Dat de destijds genomen infrastructurele maatregels met betrekking tot de beveiliging van de 
bedrijventerreinen nog steeds actueel en de moeite waard is, tonen de laats incidentcijfers van de 
politie weer aan. 

In het 3e kwartaal 2018 is er aangifte gedaan van 1 x diefstal/inbraak bij een bedrijf;  1 x aangifte van 
fraude; 2 x melding van een vernieling en 3 x een melding van parkeerproblermen. 

 

 

BESTUUR SBBHG WENST U  

EEN VOORSPOEDIG EN VEILIG 2019 

 

http://www.politie.nl/

