Tip september: veiligheid hoog in het vaandel
In deze tip van de maand heeft parkmanagement Papendorp veiligheid hoog in het vaandel staan. In deze
nieuwsbrief zetten wij enkele veiligheidszaken voor u op een rijtje, waar u zeker uw voordeel mee kunt
doen.
1. Doe altijd aangifte
De politie vraagt met klem om altijd aangifte te doen. Waarom?
U bent slachtoffer geworden van een misdrijf. U wilt dat de dader wordt gepakt en uw schade vergoed
wordt. Misschien heeft u daarnaast behoefte aan slachtofferhulp.
slachtofferhulp Aangifte doen is dan een eerste
stap. Met uw aangifte kan de politie een onderzoek starten naar de daders. Tevens kan deze aangifte
dienen als bewijs voor uw verzekering.
Daarnaast kan een combinatie van meldingen op het bedrijventerrein, net die informatie verschaffen
om de daders te traceren of een volgende misdaad voor te zijn. Politie inzet en beleidsprioriteiten
bel
worden
vastgesteld op basis van aangiftecijfers. Als ondernemers geen aangifte doen, kan de indruk ontstaan dat
een bedrijventerrein veilig is, terwijl het tegendeel wellicht waar is. Het is daarom, zeker ook voor de lange
termijn, essentieel
eel om aangifte te doen.
Aangifte doen kan op 3 manieren;
• telefonisch via 0900-8844
8844
• digitaal via http://www.politie.nl/aangifte
• op afspraak op het bureau (via 0900-8844)
0900
2. Meld verdachte omstandigheden altijd bij de hoofdsurveillant
Het kan zo zijn dat u op uw Businesspark verdachte omstandigheden signaleert. Om verdachte situaties
efficiënt aan te pakken en eventueel te kunnen koppelen aan eerdere meldingen, verzoeken wij u
vriendelijk verdachte omstandigheden
igheden door te geven aan zowel VMB Security & Services als Grontmij
Parkmanagement. De surveillant van VMB is 24 uur per dag bereikbaar via 0297 – 581 583 en Grontmij
Parkmanagement is tijdens kantooruren bereikbaar via 030-2412223
030
of info@grontmijparkmanagement.nl.
info@grontmijparkma
3. Veiligheidsbijeenkomst 10-10
10-2013
2013 bij de Brandweer Kazerne Leidsche Rijn Utrecht,
Parkmanagement, Brandweer en gemeente organiseren een themabijeenkomst over Veiligheid op het
Businesspark.. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u een andere kijk op de veiligheid van uw pand en de naaste
omgeving. Daarnaast wordt besproken hoe
h we brand kunnen voorkomen en wordt u in de gelegenheid
gesteld zelf brand te blussen. Mocht u zich nog niet hebben aangemeld, doe dit dan direct, het is de
moeite waard!

4. ‘Belangrijke gegevens’ op website parkmanagement
Kent u de button ‘belangrijke gegevens’ op de website van parkmanagement al? Via deze button vindt u
namelijk de calamiteitenkaart van Businesspark Papendorp en het overzicht van de aanwezige AED’s op het
bedrijventerrein. Belangrijke gegevens, die u in geval van een calamiteit en of ongeval verder kunnen
helpen. Tip: print deze gegevens uit en hang ze op één of meerdere plekken binnen uw bedrijf op.

5. Nieuwe
we website veilig ondernemen
Speciaal voor ondernemers heeft het centrum voor criminaliteit en veiligheid (CCV) een nieuwe website
ontwikkeld: www.ccv-veiligondernemen.nl.
veiligondernemen.nl. Als ondernemer vindt praktische hulpmiddelen, nieuws en
allerlei tips over bijvoorbeeld
eeld criminaliteit, overvallen, geweld, agressie, interne criminaliteit en veilig
ondernemen. U kunt online een scan doen om in 5 minuten een beeld te krijgen van veiligheidsrisico’s en
maatregelen daartegen. Bedrijven met minder dan 10 FTE kunnen ook een afspraak maken voor een gratis
veiligheidsscan op locatie door een onafhankelijke adviseur.
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