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Nieuwe verbindingen
worden op dit moment
aangelegd op het
bedrijventerrein in
Genemuiden.
Op diverse plaatsen op het
bedrijventerrein wordt
hard gewerkt aan het
opnieuw bundelen van de
glasvezelverbindingen en
het aanleggen van nieuwe
glasvezelverbindingen
naar een centraal punt.
Dit alles zorgt ervoor dat
de beelden binnenkort
binnen komen op de
meldkamer van Trigion.

WAT WORDT ER OP DIT MOMENT GEDAAN?
De collectieve beveiliging van de industrieterreinen in
Genemuiden en Hasselt is een nieuwe fase ingegaan!
Op diverse plaatsen op het bedrijventerrein in Genemuiden wordt op dit
moment hard gewerkt aan de nieuwe verbindingen. Deze nieuwe
verbindingen zijn nodig om contact te kunnen maken met de meldkamer
in Schiedam. Al enige tijd wordt het bedrijventerrein beveiligd door
Trigion, vanwege de beperkte beschikbaarheid van camerabeelden werd
er extra surveillance uitgevoerd. Dit alles had te maken maar het
overgangsproces van de meldkamer in Zwolle naar de meldkamer van de
nieuwe beveiliger Trigion in Schiedam.

HOE VER ZIJN WE NU?

Surveillancewagen Trigion

De werkzaamheden die op dit moment plaatsvinden zijn gericht op het
leggen van de verbinding met de meldkamer in Schiedam. Er worden
nieuwe glasvezelverbindingen aangelegd waar dat nodig is. De
verbindingen van de camera’s worden op dit moment gebundeld en
worden aangesloten op een centraal punt in Genemuiden. De beelden
worden straks lokaal opgeslagen op een server in Genemuiden. De server
wordt eerdaags geïnstalleerd. Voor de komende weken staat de
verbinding tussen de centrale server in Genemuiden en de meldkamer in
Schiedam op de uitvoeringslijst. Als de koppeling met Trigion gemaakt is,
worden de aangesloten alarmsystemen gekoppeld aan de camera’s zodat,
wanneer een alarm overgaat, de camera’s naar het betreffende pand
richten.
Hoewel de beelden straks op de centrale server in Genemuiden worden
opgeslagen, blijft het zo dat beelden alleen via de politie opvraagbaar zijn
in geval van misdrijf. Zodra beelden beschikbaar zijn, zullen we een
deelnemersvergadering organiseren, zodat uzelf de vernieuwde
beveiliging kunt meemaken …

Contact opnemen
FIZ
Federatie Industrieterreinen
Zwartewaterland

Vragen kunt u mailen naar:
info@fizveilig.nl
KvK Oost Nederland 05069177
VOLG ONS OP TWITTER:
@FIZBEVEILIGING

BEDRIJVENTERREIN HASSELT:
Voor wat betreft de beveiliging van het bedrijventerrein in Hasselt zien
we een positieve ontwikkeling. In de achterliggende maanden zijn goede
gesprekken gevoerd met een aantal ondernemers uit Hasselt. Ook hebben
zich daar nieuwe deelnemers aangemeld, zodat het aantal aangesloten
bedrijven groeit. Er is inmiddels goed contact met de BKH (Bedrijven
Kring Hasselt) en binnenkort hoopt Trigion een presentatie over
collectieve beveiliging te verzorgen tijdens de ledenbijeenkomst van de
BKH in mei a.s.

COLLECTIVITEIT VERGROTEN, HELPT U MEE?
We hebben al een geweldig aantal deelnemers. Maar als er nóg meer
bedrijven meedoen, dan heeft dat voor iedereen voordelen! Daarom:
spreek collegabedrijven aan met de vraag of zij al lid zijn. Wijs ze op hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook op de voordelen die
deelname voor hen heeft:
 Onderzoek heeft uitgewezen dat het concept leidt tot minstens 20%
afname van criminele activiteiten.


Waardebehoud van hun pand





Minder schadekosten
Meer veiligheid voor bedrijf en personeel
Vaak fors lagere verzekeringspremies

U kunt geïnteresseerden verder doorverwijzen naar onze website, www.fizveilig.nl.
U kunt ook daarnaast evt. Linda Zandink, accountmanager van Trigion informeren via
lzandink@trigion.nl of T 06 11 39 37 34
Alvast bedankt!

