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Beste relaties,
hierbij onze nieuwsflits met een update van zaken
en feiten. De vernieuwingen en uitbreidingen van
camera’s op de bedrijventerreinen De Stad en
De Scheper zijn afgerond. De laatste wijziging
was een zichtcamera en kentekenscancamera aan
de Uitvanck hoek Heersdijk, die de bewegingen
vanaf

de

Miekoeksebrug

in

de

gaten

houdt.

Niemand kan ongezien het bedrijventerrein op of af.

Op heterdaad betrapt Collectiviteit
De pogingen tot inbraak die zijn gemeld zijn op Zonder de loyaliteit van de ondernemers is
een hand te tellen. Drie incidenten zijn door middel exploitatie van SBBO niet mogelijk. Wij als bestuur
van de camerabeelden opgelost. Drie pogingen van SBBO, de ondernemersverenigingen OVO
tot inbraak zonder resultaat. Een goed samenspel en OIC zouden het daarom op prijs stellen als de
van politie, surveillance en SBBO. Dat maakt het bedrijven die nog geen lid zijn zouden toetreden
industrieterrein veilig. De inbraakpogingen zijn tot het collectief. Gelukkig zijn het slechts 19 die
de afgelopen 10 jaar met meer dan 81% terugge- dwarsliggen en zonder reden. We kunnen stellen dat
drongen. Dat de camerasystemen een preventieve meer dan 112 bedrijven loyaal zijn aan het collectief.
werking hebben
staat als een paal
boven water.

Surveillance SBBO
Collectieve surveillance is een essentieel onderdeel

incidentmelding. Zowel de deelnemer als SBBO

van bedrijventerrein bewaking zoals SBBO dit voor
haar rekening neemt sinds de oprichting in 1996.

krijgen de melding gerapporteerd.
• Op verzoek van een deelnemer dragen de surveillanten ook zorg voor een adequate alarmopvolging

SBBO heeft een raamovereenkomst afgesloten met
Promeon Security Group uit Oirschot. Door de
krachten te bundelen wordt de slagkracht groter,

tijdens de surveillancetijden, per organisatie.
• Tijdens de surveillance-uren geschiedt alarmopvolging binnen gemiddeld 15 minuten nadat

kan men snel schakelen en gebruik maken van
elkaars expertise. Promeon Security Group heeft

de melding door de surveillant is ontvangen.
• Gedurende de surveillance wordt eveneens gelet

nauw contact met de politie om samen op te trekken

op de openbare ruimte. Onregelmatigheden

tegen onveiligheid en criminaliteit en werkt hiermee

zoals bijvoorbeeld defecte straatverlichting,
overmatige begroeiing, milieudelicten, verdachte

vanuit de visie dat veiligheid onderdeel is van strate-

situaties en andere zaken die de sociale controle

gie, zowel per organisatie als in collectief verband.

verkleinen en de onveiligheid vergroten, zullen
direct gerapporteerd worden aan de betreffende

Wat is collectieve surveillance?

partijen (politie, gemeente).

• De surveillance vindt plaats op doordeweekse

• Promeon Security is bereikbaar op telefoonnum-

dagen en in het weekend met nadruk op de

mer 0499-84 72 66 beschikbaar waarop 24 uur per

nachtelijke uren

dag meldingen gedaan kunnen worden van zaken

• De surveillance wordt uitgevoerd met behulp

die niet ernstig genoeg zijn om de politie te

van duidelijk herkenbare surveillancevoertuigen,

waarschuwen, maar wel van belang zijn voor de

welke zijn voorzien van adequate communicatie-

collectieve surveillance. De surveillant kan in geval

middelen en camerasystemen.

van een melding direct actie ondernemen door

• Tijdens de collectieve surveillancetijden zijn

ter plekke poolshoogte te nemen en deze infor-

mobiele surveillanten aanwezig op de openbare
weg van het bedrijventerrein en controleren de

matie doorgeven aan de betreffende instanties.
• Op basis van een convenant wordt informatie

bedrijfslocaties van de deelnemers. De mobiele

met de gemeente en politie uitgewisseld.

surveillant controleert het bedrijf op openstaande

Deze informatie wordt als input gebruikt voor

ramen, deuren, verlichting en andere risicofactoren.

de collectieve surveillance en kan leiden tot

• De mobiele surveillant zal zich inspannen om

specifieke aandachtspunten. Promeon Security

de onveilige situatie op te heffen en te melden

zal redelijke aanwijzingen van de politie op grond

aan de deelnemer door het achterlaten van een

van deze informatie-uitwisseling opvolgen.

Bestuur van SBBO en KVO-B
Het bestuur wordt gevormd door een vertegenwoordiger vanuit elke deelnemende partij,
Gemeente, Brandweer, Politie en Ondernemers.
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SBBO is gecerifticeerd. Wat houdt dit in?
Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en
overlast en kan de bedrijfsvoering behoorlijk in de
weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te
waarborgen, is het Keurmerk Veilig Ondernemen
(KVO) ontwikkeld. Er is een KVO voor

veiligere

omgeving.

De

uiteinde-

lijke beloning is het Keurmerk Veilig

Ondernemen

winkelgebied

of

voor

het

hele

bedrijventerrein.

winkelgebieden (KVO-W) en een KVO voor

Het geeft een duidelijk signaal af aan

bedrijventerreinen (KVO-B).

het winkelend publiek, maar ook aan
mensen met minder goede bedoelingen.

Ondernemers in winkelgebieden en bedrijventerreinen kunnen het niet alleen. Gemeente, politie
en brandweer ook niet. Het KVO helpt de betrok-

Welke bedrijventerreinen in Oirschot zijn
KVO-B gecertificeerd?

ken partijen gezamenlijk afspraken te maken om • Samenwerkingsverband bedrijventerrein De Stad
overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. • Bedrijventerrein De Scheper
De veiligheidsproblemen worden in kaart gebracht, • Bedrijventerrein Westfields
oplossingen gezocht en maatregelen genomen.
Indien gewenst met gratis begeleiding van een Regelmatig wordt er door de SBBO een
KVO-adviseur van het CCV (voor winkelgebieden) of KVO-overleg georganiseerd, waar naast
MKB-Nederland (voor bedrijventerreinen).
Met

maatregelen

zoals

politie, gemeente, brandweer en onder-

(overval-)preventietrai- nemers ook de voorzitter van SBBO aan

ningen, betere openbare verlichting, georgani- deelneemt. Voor meer informatie over
seerd toezicht en brandpreventie zorgen lokale het Keurmerk Veilig ondernemen zie
partijen voor een schoon, goed onderhouden en www.hetkeurmerkveiligondernemen.nl

Hennepkwekerijen en drukslabs. Help ze de buurt uit
Hoe te herkennen?
• Stankoverlast
• Geluidsoverlast
• Extra ontluchtingspijpen op het dak
• Warmteafgifte (muren en plafonds)
• Condensvorming op ramen
• Stroomstoringen
• Dichtgemaakte deuren en ramen
• Activiteiten op vreemde tijdstippen
• Bedrijvigheid van busjes en kleine vrachtwagens
• Aanwezigheid van vaten en jerrycans

Waar Melden?
Politie 0900 8844
Misdaad anoniem 0800 7000 (gratis)
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112
Algemeen alarmnummer (spoed)

0900 8844
Politie (geen spoed)

0800 7000
Meld Misdaad Anoniem

040 220 32 03
Brandweer Oirschot (Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost)

www.oirschot.nl/mijn-buurt
WhatsApp Buurtpreventie

www.ehbo-oirschot.nl
0499 84 72 66
Promeon Security B.V. (voor inbraak en veiligstellen camerabeelden)

0499 37 81 93
Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Oirschot

Trigion brand en
beveiliging

Promeon Security B.V.
Surveillance en bewaking

Postbus 196, 5688 KD Oirschot

Van Leeuwenhoekweg 1

De Scheper 312

0499-37 81 93

5482 TK Schijndel

5688 HP OIRSCHOT

www.oirschotveilig.nl

088-29 86 56

0499-84 72 66

info@oirschotveilig.nl

www.trigion.nl

info@promeon.ml

www.facebook.com/stichting.oirschotveilig

www.promeon.nl
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