SSV: beveiliging begint in uw eigen onderneming

NIEUWSBRIEF
Etten-Leur, december 2020
Beste deelnemers aan de Collectieve Surveillance op Vosdonk
Melding verdachte situaties in avond- en nachturen
De afgelopen tijd heeft er een insluiping plaatsgevonden op het terrein van een bedrijf op
Vosdonk, waarbij personen over een hek zijn geklommen om in trailers te zien of deze
geladen waren met “interessante” goederen. Er stond op dat moment een gestolen
vrachtwagen met Duitse kentekenplaten gereed om een trailer mee te nemen. Dankzij de
oplettendheid van medewerkers heeft Trigion kunnen voorkomen dat diefstal plaats kon
vinden.
Deze zaak geeft aan hoe belangrijk het is dat verdachte situaties direct worden gemeld.
In de avond en nacht kan een verdachte situatie rechtstreeks gemeld worden aan de
surveillant van Trigion die op het terrein de surveillance uitvoert. Dit kan op
telefoonnummer 06-11393545. Dit 06-nummer is bereikbaar van maandag tot en met
zondag van 22.00 uur tot 05.00 uur. Buiten deze tijden kunt u contact opnemen met
Adri Buijs, teamleider mobiele surveillance. Hij is bereikbaar op het telefoonnummer 0612962428 of per e-mail: abuijs@trigion.nl.
Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijfsterreinen (KVO-B)
Zoals u weet is de SSV in het bezit van het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen voor
Bedrijfsterreinen (KVO-B -certificaat). Er zijn verzekeringsmaatschappijen die korting geven
op de verzekeringspremie wanneer uw bedrijf dit certificaat kan overhandigen.
Leden van de SSV kunnen dit KVO-B certificaat gratis opvragen bij het secretariaat, via
ssv.ettenleur@gmail.com. Niet-leden betalen € 35,-- voor het certificaat.
Buitenbeter App
Graag willen wij u nog eens attenderen op het bestaan van de Buitenbeter app van de
Gemeente Etten-Leur.
1

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 woon- en werkomgeving te
zorgen. U kunt de app downloaden via de site buitenbeter.
Centrum voor Criminaliteitspreventie
Vanuit het KVO-B overleg is de vraag gekomen om u nogmaals te attenderen op de website
Centrum voor Criminaliteitspreventie (het CCV). Dit Centrum voor Criminaliteitspreventie
werkt aan een veilig en leefbaar Nederland. Het CCV werkt samen met
veiligheidsprofessionals en ondernemers aan een veilig en leefbaar Nederland, werkt met
en voor publieke en private partijen aan preventie met als gevolg minder slachtoffers en
minder schade. Voor meer informatie kijk op de website hetccv.nl.
De KVO-B commissie adviseert regelmatig op deze site te kijken voor tips om te komen tot
een veiliger Vosdonk. Mocht u verdachte situaties in of rond uw bedrijf tegenkomen, dan
verzoeken wij u contact op te nemen met onze wijkagent Jeroen Dingenouts. U kunt hem
bereiken via zijn e-mailadres: jeroen.dingenouts@politie.nl. Jeroen is telefonisch
bereikbaar onder telefoonnummer 0900-8844. U kunt hier een bericht voor hem
achterlaten, waarna hij u zo spoedig mogelijk terugbelt. Mochten er zaken spelen, die een
zeer spoedeisend karakter hebben, dan belt u 112.
Verlichting
Met de “donkere” maanden voor de deur adviseren wij u te controleren of uw bedrijf wel
voldoende verlicht is. Ook vragen wij u uw medewerkers te wijzen op het belang van
goedwerkende verlichting op hun vervoermiddelen. Op die manier komen we veilig de
wintermaanden door.
Vragen of opmerkingen
Heeft u vragen of opmerkingen? Heeft u een goed idee om de veiligheid op Vosdonk verder
te vergroten? Wilt u meer weten over de SSV en de diensten die worden aangeboden?
Aarzel niet, stuur ons een bericht per e-mail en wij nemen contact met u op.
Namens het bestuur SSV
Jeroen van Kollenburg – voorzitter
Stichting Surveillance Vosdonk
p/a Groenling 1
4872 CR Etten-Leur
www.ssv-ettenleur.nl
e-mail: ssv.ettenleur@gmail.com
KvK Breda 41106442
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via
ssv.ettenleur@gmail.com.
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