SSV: beveiliging begint in uw eigen onderneming

NIEUWSBRIEF JULI 2021

Beste deelnemers aan de Collectieve Surveillance op Vosdonk,
Vooroverleg Nieuw-/Verbouwplannen
Heeft u als ondernemer uitbreidingsplannen voor uw bedrijf en
wilt u gaan bouwen? De brandweer denkt graag in een vroegtijdig
stadium met u mee over de brandveiligheid.
Voor de meeste bouwwerkzaamheden dient een
omgevingsvergunning te worden aangevraagd bij de gemeente.
Maar voor het zover is, zijn er vaak al schetsplannen ontwikkeld,
waarin uw wensen zijn verwerkt. Hierin is vaak nog onvoldoende
nagedacht over de brandveiligheid. Door het houden van een
vooroverleg met de gemeente en de brandweer, kunt u in de fase
van het schetsplan vaak al een globaal advies krijgen op
brandveiligheid, zodat het bouwplan een betere kans van slagen
heeft in de fase van de aanvraag omgevingsvergunning.
Mocht u gebruik willen maken van een vooroverleg, neem dan
contact op met de Gemeente Etten-Leur, afdeling Leefomgeving
via het telefoonnummer 14 076. U kunt met een
vergunningverlener een afspraak maken voor een vooroverleg, die
een adviseur van de brandweer hierbij zal betrekken.
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.

1







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.
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