SSV: beveiliging begint in uw eigen onderneming

NIEUWSBRIEF
Etten-Leur, juni 2018
Beste deelnemers aan de Collectieve Surveillance op Vosdonk
Bijeenkomst “Is Vosdonk nog veilig?’
Graag herinneren wij u aan de bijeenkomst over de veiligheid van Vosdonk op 20 juni 2018,
die georganiseerd wordt door de SSV in samenwerking met Trigion. Deze bijeenkomst
vindt plaats op 20 juni 2018 van 16.00 uur tot circa 18.00 uur bij Trafa, Tussendonk 13 te
Etten-Leur.
Trigion informeert u over hun werkzaamheden en ontwikkelingen aangaande de beveiliging
van Vosdonk. Hoffman Bedrijfsrecherche is op uitnodiging aanwezig en zal u informeren
over recente ontwikkelingen omtrent bedrijfsrecherche en cybersecurity.
Daarnaast willen wij graag met u van gedachten wisselen over de wijze waarop invulling
wordt gegeven aan het beveiligen van het industrieterrein.
Bent u tevreden?
Heeft u aanvullende wensen?
Ook ondernemers op Vosdonk die geen lid zijn van de SSV, zijn van harte welkom.
U kunt zich aanmelden bij het secretariaat van de SSV door middel van bijgaand
antwoordformulier. Dit kunt u sturen naar ssv.ettenleur@gmail.com.

Prijsaanpassing Trigion
In overleg tussen de SSV en Trigion is overeengekomen dat Trigion voor het jaar 2018 een
prijsindexatie mag toepassen van 2,5%. Trigion zal deze prijsaanpassing in een aparte
factuur aan de leden doorberekenen. Deze prijsaanpassing is met terugwerkende kracht
geldig met ingang van 1 januari 2018.

Alarmmeldingen Trigion
Het bestuur van de SSV ontvangt van Trigion maandelijks een overzicht van de
alarmmeldingen op het industrieterrein Vosdonk. Een groot deel van de door Trigion
ontvangen alarmmeldingen betreffen vals alarm. Het bestuur heeft daarom besloten om
bedrijven die in een periode van vier maanden zes of meer meldingen hebben, een e-mail
te sturen met het verzoek om aandacht aan deze (valse) meldingen te besteden, zodat deze
meldingen tot een minimum beperkt kunnen worden.
Aangifte doen
Op verzoek van de hulpdiensten vragen wij u bij constatering van (of poging tot) inbraak of
enig ander strafbaar feit, direct melding te doen bij de politie. Op deze manier maken wij
samen Vosdonk nog veiliger. Op de site aangifte of melding doen bij politie vindt u meer
informatie over hoe een melding gedaan kan worden.
Als bijlage sturen wij u een overzicht van de criminaliteitscijfers Vosdonk over 2017.
BuitenBeter App
Graag willen wij u nog eens attenderen op het bestaan van de Buitenbeter App van de
Gemeente Etten-Leur. Met deze app is het erg eenvoudig om een probleem in uw
omgeving snel bij de gemeente te melden. U start de app, u vult de locatie, het soort
probleem en een korte omschrijving in, eventueel maakt u meteen een foto, en verzendt u
dit naar de gemeente. Voorbeelden van meldingen zijn: een vies of kapot bushokje,
zwerfafval, slecht wegdek etc. Na uw melding gaat de gemeente met het probleem aan de
slag.
Wij adviseren u en uw medewerkers om deze app te installeren op de smartphone en zo zijn
we met z’n allen extra ogen en oren voor de gemeente om samen voor een schonere woonen werkomgeving te zorgen. U kunt de app downloaden via de site buitenbeter.nl.
Klacht of melding doorgeven aan de gemeente
Naast het gebruik van de BeterBuiten app kunt u ook op een andere wijze een klacht of
melding doorgeven aan de gemeente. Via de link melding en klacht vindt u alle informatie
over hoe u een klacht kunt melden c.q. een melding kunt doen.
Beveiliging tijdens bedrijfsvakantie
De vakantieperiode staat weer voor de deur. Als uw bedrijf gesloten is tijdens de
bedrijfsvakantie willen wij u de volgende tips geven:
 Controleer regelmatig of laat regelmatig controleren.
 Laat uw buurbedrijven weten dat u gesloten bent en vraag of zij ook een oogje in het
zeil willen houden.
 Leeg elke dag de brievenbus of laat uw post elders verzamelen.

 Zorg dat alle ramen en deuren goed afgesloten zijn.
 Breng Trigion op de hoogte van uw vakantiesluiting en vraag of ze extra willen
controleren.
 Laat het bedrijventerrein netjes achter of laat het onderhouden wanneer u met
vakantie bent (zodoende is er bedrijvigheid op uw terrein).
 Laat eventueel buurbedrijven hun auto’s op uw parkeerplaats zetten.
 Vertoon geen ander gedrag t.a.v. het sluiten/openen van gordijnen, screens etc. dan
men normaal gewend is om te doen.
Wij wensen u een veilige en zorgeloze vakantie toe.
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Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via
ssv.ettenleur@gmail.com.

