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Geachte ondernemer,

Met dit schrijven waarschuwen wij u voor de toegenomen criminaliteit op de bedrijventerreinen in
Vianen.
De afgelopen 1,5 maand is het aantal gemelde (pogingen tot) inbraken op de bedrijventerreinen
aanzienlijk toegenomen. Op dit moment staat de teller over deze periode op 12!
De criminele activiteiten bestaan o.a. uit diefstal van goederen uit panden en van terreinen, autoinbraak, ontvreemding van fietsen en diefstal van brandstof uit geparkeerde (vracht)auto’s.
Wij waarschuwen u met name voor de auto-inbraken. Vaak is er ogenschijnlijk niks weggenomen uit
het voertuit en lijkt er alleen schade van een ingetikt raam te zijn. De praktijk leert ons echter dat de
inbrekers zich met name richten op bedrijfsvoertuigen, omdat hier vaak tankpassen in liggen. Deze
tankpassen worden vervolgens geskimd en netjes teruggelegd.
Graag wil Securitas u in samenwerking met de gemeente, parkbeheer Vianen (BIZ) en de politie de
ondernemers van zoveel mogelijk informatie voorzien.
Deze informatie verstrekken wij om u extra alert te maken en om u te informeren op welke wijze u
zelf actie kan ondernemen. Uiteindelijke doel: de kans zo klein mogelijk maken dat u straks zelf
slachtoffer bent.
Mocht u toch slachtoffer zijn (geweest) dan staat in deze flyers ook wie er voor wat gecontacteerd
kan worden en wat de eventuele mogelijkheden zijn.
Het is belangrijk dat u altijd aangifte bij de politie doet. Meer aangiftes geeft ons meer recht op de
inzet van handhaving. Neem contact op met Percy Douglas (BIZ) en Charlene Karaca (Securitas).
Hieronder kleine toelichting inclusief de contactgegevens van de betrokken partijen van het
bedrijventerrein Vianen.
Met vriendelijke groet,
Charlene Karaca-Nachtegaal
Operationeel Relatiebeheerder Mobile Utrecht
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Charlene Karaca (Securitas)

Eindeverantwoordelijk voor het leveren van een geruisloze dienstverlening en tijdens de uitvoering
ben ik u Single Point of Contact (SPoC).
Wanneer u vragen heeft met betrekking tot de dienstverlening van de mobiele surveillance kunt u
hiervoor bij mij terecht (tijdens kantoor dagen).
Voor spoed zaken graag direct contact opnemen met de Hoofdsurveillant (24/7).
De hoofdsurveillant zal indien nodig de informatie met mij delen.

Percy Douglas (BIZ)

Parkbeheerder van de bedrijventerreinen De Hagen en De Biezen (BIZ Vianen) en parkmanager op
bedrijventerrein Gaasperwaard (CVvEG).U kunt bij Percy Douglas o.a. terecht voor het veilig laten
stellen van camerabeelden. Let erop dat beelden om privacy-redenen maar tot 7 dagen terug
opgevraagd kunnen worden. Na veilig stellen blijven de beelden 30 dagen bewaard. Beelden worden
alleen vrijgegeven aan de politie.

Ton Minnen (Wijk agent)

Als wijkagent ben ik de schakel tussen wijk en politieorganisatie. Mijn werk speelt zich deels op
straat af en deels achter de schermen.
Advies vanuit de politie is;
Laat geen goederen zichtbaar in voertuigen te laten liggen. Als het echt niet anders kan de bluetooth
van de apparaten uitzetten zodat ze niet meer gedetecteerd kunnen worden.
Tankpassen goed opbergen en zeker niet de pincode erbij stoppen. Het mooiste zou zijn dat de
passen ’s avonds binnen liggen samen met de kentekenbewijzen en dat de chauffeurs de goederen
als ze starten met werken pas ophalen.
Zorg dat de parkeerplaatsen goed verlicht zijn de begroeiing geminimaliseerd wordt.
Alert zijn op vreemde voertuigen/personen.
Geen trailers laden met goederen en dan het hele weekend op een parkeerplaats laten staan. Ook
niet op een omheinde/afgesloten parkeerplaats.
Bij onraad of inbraak 112 bellen als het geen haast heeft 0900-8844.

Afdeling
Mobiele surveillance
Hoofdsurveillant

Email
hosu.soesterberg@securitas.nl

Telefoon
06-55128839

Bereikbaar
24/7

Mobiele surveillance
Operationeel relatiebeheerder

charlene.karaca@securitas.nl

06- 14495211

Werkdagen

Parkbeheerder
Bedrijventerreinen Vianen
(BIZ)

parkbeheerder@bbvianen.nl

06 578 784 24

Werkdagen

Parkbeheerder Gaasperwaard
(CVvEG)

parkbeheerder@gaasperwaardvianen.nl

06-57878424

Werkdagen

Algemeen nummer
0900 – 8844

Werkdagen

Wijkagent (POLITIE)

Bij spoed bel 112
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