SSV: beveiliging begint in uw eigen onderneming
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Etten-Leur, 23 december 2020
Beste deelnemers aan de Collectieve Surveillance op Vosdonk
Het einde van dit bijzondere jaar nadert en wij danken iedereen voor de prettige
samenwerking dit jaar.
Bezoeken leden SSV
Het bestuur is voornemens om in 2021 leden van de SSV te gaan bezoeken om te horen wat
er onder de leden leeft, hoe de ervaringen zijn en wat eventuele wensen zijn. De bedoeling
is dat maandelijks een deelnemer wordt bezocht, uiteraard met inachtneming van de
corona-maatregelen. Mocht u ons bezoek op voorhand op prijs stellen, dan kunt u dit per email (ssv.ettenleur@gmail.com) aan ons doorgeven en zullen wij in overleg met u een
afspraak maken.
Nieuw meldnummer brandweer voor niet spoedeisende zaken
Vanaf 12 oktober heeft de brandweer een nieuw meldnummer voor situaties dat er wel een
brandweer ter plaatse moet zijn, maar er geen sprake is van een levensbedreigende of acuut
gevaarlijke situatie. Dit nummer is 0900-0904. Het nummer 112 blijft hét alarmnummer
voor alle levensbedreigende situaties.
Met dit nieuwe landelijke nummer beschikt de brandweer voortaan over één ingang voor
alle meldingen zonder spoed. Op die manier blijft 112 vrij voor alle levensbedreigende
situaties. Het nummer 0900-0904 is 24 uur per dag bereikbaar.
Voor meer informatie over het landelijke niet-spoednummer vindt u op de site
brandweer.nl/geenspoed
Oefenlocatie Brandweer
Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe u moet omgaan met een calamiteit in uw bedrijf,
waarbij de brandweer aan te pas komt? Nee? Meld u dan nu aan als oefenadres voor de
brandweer!

Brandweer Midden- en West-Brabant team Etten-Leur is op zoek naar bedrijven die zich
beschikbaar willen stellen voor oefeningen van de brandweer. Ongeveer 40 keer per jaar
oefent brandweer Etten-Leur op de maandagavond diverse scenario’s met brandbestrijding
en/of hulpverlening.
De oefenavonden leveren belangrijke informatie en tips op voor uw bedrijf en uw interne
organisatie. Maar ook de brandweer krijgt hierdoor een beter beeld van uw bedrijf. In een
oefening kunt u de samenwerking ervaren tussen uw interne organisatie en de brandweer,
zodat betrokkenen bij een calamiteit beter op elkaar ingespeeld kunnen zijn.
Wilt u uw bedrijf ter beschikking stellen en/of heeft u vragen over de oefenavond, dan kunt
u contact opnemen met Ard Theune van Brandweer Midden- en West-Brabant. Hij is tijdens
kantooruren op maandag tot en met donderdag bereikbaar op telefoonnummer 06 - 5496
1289.
Beheer en Onderhoud Bedrijfsterreinen
Vanuit het KVO-b overleg is nogmaals aangegeven dat de ondernemers zelf
verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en beheer van hun eigen terrein. Indien daar
aanleiding toe is, zal de Gemeente ook handhaven. Het verzoek is dan ook om te zorgen dat
uw terrein er netjes uitziet en het eventueel aanwezige groen goed te onderhouden. Dit
komt ook de veiligheid ten goede.
Aangifte doen
Op verzoek van de hulpdiensten en de samenwerkende partners in het KVO-b overleg
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.
BedrijfsHulpVerlening
Wij willen u er nogmaals op wijzen dat elk bedrijf volgens de Arbowet verplicht is te zorgen
voor een goede bedrijfshulpverlening. Zo kan direct worden ingegrepen tijdens een brand
of andere calamiteiten en wordt er veel leed voorkomen bij werknemers en bezoekers.
Het aantal bedrijfshulpverleners (BHV-ers) binnen een bedrijf hangt af van de
bedrijfsgrootte en de risico’s binnen de organisatie. Op basis van een Risico Inventarisatie
en Evaluatie wordt vastgesteld hoeveel BHV-ers een bedrijf nodig heeft. Er wordt ook
rekening gehouden met de bezoekers die in een pand aanwezig kunnen zijn. Dit omdat een
organisatie hier ook verantwoordelijk voor is. Voor meer informatie en voor het volgen van
(noodzakelijke) cursussen verwijzen wij u naar de site van BHV Nederland.
Calamiteitenkaart
Als bijlage ontvangt u een gewijzigde calamiteitenkaart met daarop de belangrijkste
telefoonnummers die nodig zijn in geval van nood. U kunt onder “AED” zelf de namen van
bedrijven bij u in de buurt invullen waar zich een AED bevindt. Dat is namelijk voor ieder
bedrijf verschillend. Wij hopen dat u deze kaart op een zichtbare plaats in uw bedrijf
ophangt. Mocht u deze kaart op meerdere plaatsen willen gebruiken, dan kunt u er een
kopie van maken.

Gladheidsbestrijding en strooiroute
De Gemeente Etten-Leur heeft de strooiroutes 2020/2021 alsmede haar beleid
inzake gladheidsbestrijding vastgesteld. Zie voor de actuele informatie van de
Gemeente Etten-Leur de site van de gemeente.
Om ongelukken te voorkomen, vragen wij ook uw aandacht voor het sneeuw- en ijsvrij
houden van uw bedrijfsterrein en bijbehorende verkeersroutes. Voorkomen is beter dan
genezen.
Veiligheid gedurende feestdagen
Om de veiligheid van uw bedrijf gedurende de feestdagen te waarborgen, willen wij u
enkele tips geven:
 In verband met het (mogelijk) afsteken van vuurwerk adviseren wij u om elke dag uw
brievenbus te legen of uw post bij een verzamelpunt achter te laten. Denkt u er ook aan
de brievenbussen af te sluiten.
 Wek niet de indruk – zowel fysiek als in de media – dat u tijdens de feestdagen gesloten
bent, want dat betekent een uitnodiging aan het dievengilde.
Kijk voor meer tips voor een brandveilige feestmaand op brandweermb.nl.

Het bestuur van de SSV wenst u VEILIGE feestdagen en
een succesvol en vooral VEILIG 2021.

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.

