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20 jaar SBBO

Stichting Beveiliging Bedrijven terreinen 

Oirschot (SBBO) bestaat dit jaar 20 jaar. 

Een feestelijk jaar waarin wij graag met 

u terugblikken op de ontwikkelingen en 

gebeurtenissen. 

Na een periode van mobiele surveillancediensten 

tussen 1996 en 2008 werd er in 2008 ook een aanvang  

gemaakt met online camerabewaking. Dit nieuwe 

systeem heeft ertoe geleid dat de afgelopen jaren 

het aantal inbraken en pogingen daartoe drastisch 

is verminderd. Molest en vernielingen van tuinen en 

graffiti-vandalisme is nagenoeg helemaal verdwenen.  

Het aantal inbraken op de Oirschotse bedrijven-

terreinen blijft laag. Slechts 3 incidenten over 

drie bedrijventerreinen de laatste 12 maanden. 

Sinds de invoering van de camerabewaking is de  

criminaliteit met meer dan 70% afgenomen.

Nu staan wij aan de vooravond van grote vernieuw-

ingen en verbeteringen. Ons voornemen is om 

eind 2016, begin 2017 alle camera’s op De Scheper  

en De Stad te vervangen door nieuwe digitale  

camera’s en kentekenscan-camera’s. Deze zijn van 

een hoge kwaliteit en minder lichtafhankelijk, zodat er  

duidelijkere nachtopnames kunnen worden gemaakt.  

Ook breiden wij het camera netwerk verder uit voor 

een optimale beveiliging met camera’s.

Deze verbeteringen en vernieuw ingen kunnen wij 

uitvoeren doordat we de stichting strak en plat  

hebben georganiseerd. SBBO wordt bestuurd 

door personen die op vrijwillige basis het bestuur  

vormen van de stichting. Hierdoor zijn de kosten de 

afgelopen jaren aanzienlijk gedaald en is de ‘cashflow’ 

volledig gereserveerd voor vernieuwingen en 

 verbeteringen. Onze financiële verplichtingen dalen 

aanzienlijk in 2017 waardoor wij nagenoeg in staat  

zullen zijn alle soft- en hardware te vernieuwen  

uit eigen middelen.  Alles valt en staat met de  

loyaliteit van de bedrijven die zich confirmeren  

aan het collectief Oirschot Veilig. Zonder mede-

werking en deelname van de bedrijven kan 

SBBO niet worden geëxploiteerd.  

Stopzetten van camerabeveiliging  

op De Stad zou direct kunnen leiden 

tot een forse toename van crimi-

naliteit. 

Met vriendelijke groet, 

Tico Dekkers

Voorzitter SBBO

Nieuwsbrief



Zoals u weet is deelname aan SBBO op De Stad 

op basis van vrijwilligheid. Op De Scheper is er 

deelname vanuit de koopprijs van de bouwkavels. 

De meeste bedrijven op De Stad confirmeren  

zich aan het collectief en zijn loyaal richting het  

collectief Oirschot Veilig, aan het bestuur van 

SBBO en aan de ondernemersverenigingen  

OIC en OVO. Natuurlijk blijven er altijd de  

zogenaamde ‘freeriders’ bestaan. Deze bedrijven 

liften mee op de loyaliteit van hun buurman,  

maar willen zelf liever niet meebetalen.  

Gelukkig zijn dit er niet zoveel maar wij streven 

naar een volledige deelname van alle bedrijven.

De stichting

Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Oirschot werd in 1996 

opgericht op initiatief van de Ondernemersverenigingen van  

Oirschot om de toenemende criminaliteit op de bedrijven-

terreinen een halt toe te roepen. De Stad en De Scheper zijn  

beveiligd met een digitaal camerasysteem en met camera’s  

voor kentekenherkenning. Er wordt natuurlijk nog steeds  

nachtelijk gesurveilleerd door Promeon Security Services uit 

Oirschot. Het integrale beveiligingsplan is voor alle onder-

nemers op de aangegeven bedrijventerreinen binnen de  

gemeente Oirschot onder toezicht en begeleiding van de 

Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Oirschot. 

Het huidig bewakingssysteem bestaat uit 4 onderdelen:

Communicatieplatform voor ondernemers in de  

gemeente Oirschot met betrekking tot criminaliteit met als  

doel een vroegtijdige signalering van knelpunten.

Draadloos cameranetwerk voor ondernemers in de  

gemeente Oirschot met koppeling aan Trigion Beveiliging.  

Met als doel het verzorgen van een optimale veiligheid en  

afname van incidenten bij ondernemers.

Veiligheid en Zekerheid ondersteuning, diensten en advies  

op gebied van beveiliging en veiligheid voor alle ondernemers 

in de gemeente Oirschot met als doel het geven van inzicht in 

veiligheidsvraagstukken van individuele ondernemers. 

De nachtelijke surveillance door Promeon Security uit 

Oirschot om bij onraad snel aanwezig te zijn.

Met dit huidig concept dragen de ondernemers binnen de 

gemeente een medeverantwoordelijkheid in het leefbaar en 

veilig houden van woon- en werkomgeving. Hierdoor wordt 

bereikt dat de gemeente Oirschot een veilige basis is voor 

ondernemers en bewoners en hoeven er in de toekomst 

geen grote investeringen op gebied van veiligheid te worden  

gedaan. Door de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 

voor veiligheid en leefbaarheid blijft de gemeente Oirschot 

voldoen aan de eisen die daaraan nu en in de toekomst gesteld 

worden. Tevens kunnen meerdere collectieve projecten aange-

pakt worden met alle voordelen van dien.

Deelname Collectief  
Oirschot Veilig 



Preventie

SBBO is in continu overleg met de gemeente, politie en brand-

weer om de veiligheid op de bedrijventerreinen te waarborgen.  

Dit overleg is structureel van aard en heeft thema’s als groen-

voorziening, verlichting, parkeerplaatsen, brandbeveiliging en 

natuurlijk camerabewaking en surveillance. 

Signalering 

Drie beveiligingsschillen gecreëerd op de bedrijventerreinen:

Schil 1: Alle toegangswegen worden afgeschermd d.m.v. 

camera’s en kentekenregistratie-camera’s. Deze camera’s  

registreren tijd en kentekens van de voertuigen.  Deze camera’s  

zijn gekoppeld aan belangrijke informatiebestanden van de  

politie.

Schil 2: Het terrein is opgedeeld in compartimenten en 

zijn voorzien van zogenaamde vaste  camera’s. Deze camera’s  

kunnen inzoomen en nemen 24 uur per dag 7 dagen per week 

alle bewegingen op. 

Schil 3: Dit is de schil op uw eigen bedrijventerrein. Het  

collectieve plan reikt tot de toegang tot uw terrein, daarachter 

is het uw eigen verantwoordelijkheid. De individuele camera’s 

kunnen worden gekoppeld aan het totale systeem. 

Registratie

De registratie van de camerabeelden vindt plaats bij Trigion 

Alarmbeveiliging. Zij zijn gespecialiseerd in de uitkijk van came-

rabeelden. De beelden worden bij elke veiligstelling gecertifi-

ceerd voor de authenticiteit en vrijgegeven voor de officier van 

justitie voor vervolging.

Reactie

Om bij melding van calamiteiten een adequate opvolging te  

realiseren zijn er afspraken gemaakt met een particuliere  

beveiliger in Oirschot die surveilleert op de bedrijventerreinen.  

 

Deze beveiliger zorgt voor een snelle actie. De politie zorgt 

voor opvolging wanneer er sprake is van strafbare feiten,  

bijvoorbeeld verdachte meldingen in de openbare ruimte  

of daadwerkelijke inbraken. Door deze integratie van dienst-

verlening wordt een optimale dienstverlening geborgd. 

De voordelen 

Als deelnemer aan de collectieve beveiliging van de SBBO heeft 

u een aantal financiële en kwalitatieve voordelen. De financiële 

voordelen bestaan met name uit kortingen op verzekerings-

premie voor gebouw, inventaris, voorraad en bedrijfsstagnatie. 

De kwalitatieve voordelen voor de individuele ondernemers  

zijn als volgt:

• 24 uur per dag 7 dagen per week camerabewaking;

• Preventie, signalering, registratie en respons in één systeem; 

• Registratie die voldoet aan alle wettelijke eisen;

• Snelle verificatie van alarmmeldingen;

• Bruikbare beelden voor opsporing door justitie.

Verzekeringspremiekorting 

De korting op de verzekeringspremie ontvangt u als deelne-

mer aan de collectieve beveiliging via uw tussenpersoon. SBBO 

heeft met meerdere grote verzekeraars afspraken gemaakt  

omtrent de kortingen op de premies. Meer informatie hierover 

via uw tussenpersoon.



Onze partnerlinks

 Camerabewaking www.trigion.nl

 Politiezaken  www.politie.nl

 Accountantskantoor  www.harrienijssen.nl

 Bankverkeer en Verzekeringen www.rabo.nl/hgwz

 Surveillance  www.promeonsecurity.nl

 Gemeentezaken  www.oirschot.nl

Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Oirschot

 Postbus 196

     5688 KD  OIRSCHOT

 Telefoon 0499-37 81 93

 E-mail info@oirschotveilig.nl

Volg ons ook op

 Website www.oirschotveilig.nl

 Facebook www.facebook.com/stichting.oirschotveilig

• Voor inbraak en het veiligstellen van 
camera beelden kunt u contact op te nemen met  

Promeon Security BV, De Scheper 312, Oirschot,  

tel 0499-847 266. U dient door te geven:  

de datum en het tijdstip van inbraak. De beelden  

van de desbetreffende camera’s worden dan 

veilig gesteld voor jusititie. Beelden blijven  

7 dagen in het systeem bewaard.

• Voor financiële zaken kunt u contact  

opne men met de heer P.H. Meeuwis, penning-

meester SBBO, tel 06-381 908 55 of e-mail  

p.h.meeuwis@planet.nl.

• Voor vragen omtrent uw facturatie kunt u  

contact opnemen met accountantskantoor 

Bartraij & Nijssen Accountants en Adviseurs,  

tel 0499-847 266.

• Voor algemene-, commerciële- en bestuurs-
zaken met M.C.H. Dekkers, voorzitter SBBO,  

tel 0499-378 193 of e-mail info@oirschotveilig.nl.

• Voor gemeentelijke zaken en openbare  
orde kunt u contact opnemen met de heer  

J. Coppens, integrale veiligheid Oirschot,  

tel 0499-583 333 of e-mail j.coppens@oirschot.nl.

Belangrijke contactpersonen SBBO
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