Meldkaart bedrijvenpark Ruyven
Update: 2016
Brandweer, Politie en Ambulance bij spoed

algemeen alarmnummer: 112

meer informatie: www.112.nl
Aangifte Politie
Doe altijd aangifte, bij bedrijfs- en auto-inbraken, vernielingen en berovingen.
Meld ook verdachte situaties. Meten is weten!

Niet spoedeisende zaken: 0900 -8844

digitaal aangifte doen
www.politie.nl/aangifte
N.B.: Geef bij aangifte direct duidelijk aan dat op Ruyven camerabewaking wordt toegepast!
Politie en de officier van justitie kunnen camerabeelden alleen opvragen als officieel aangifte is
gedaan. Geef zo nauwkeurig mogelijk datum en tijdstip door van het incident.
Politie vraagt camerabeelden op bij NVD Beveiligingen Techniek

telefoon: 015-3615555 / email: info@nvd.nl
Wijkagent Ruyven
Voor vragen of (inbraak)preventieadvies, neem persoonlijk contact op met de wijkagent:

telefoon: 0900-8844

https://twitter.com/wijkagdelfgauw

Frederike Schaeffer: frederike.schaeffer@politie.nl

Ad van Houdt: ad.van.houdt@politie.nl (KVO-specialist)
Aanmelden politieservice Burgernet
Ondernemers en medewerkers op Ruyven kunnen zich aanmelden voor de
politieservicedienst ‘burgernet’.
Via SMS-alert, telefonisch bericht of email ontvangt u een bericht als een incident
(inbraak, vermiste persoon, e.d.) in de directe omgeving van Ruyven heeft plaatsgevonden
met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig.

aanmelden via: www.ruyven.nl > meldpunt

Burgernet Haaglanden twitteraccount https://twitter.com/Burgernet_HGL
Brandweer
Vragen over zaken op het gebied van brandpreventie? Neem dan contact op met de
afdeling risicobeheersing van de brandweer (Veiligheidsregio Haaglanden)

telefoon: 088 886 8000 / email: risicobeheersing@vrh.nl

website: www.vrh.nl of www.brandweer.nl/haaglanden

Ab Leeflang: ab.leeflang@vrh.nl
AED locaties Automatische Externe Defibrillator (AED):
Een aantal ondernemers op Ruyven beschikt over een Automatische Externe Defibrillator (AED) en
stelt deze beschikbaar voor collega-ondernemers. De panden zijn voorzien van een AED sticker.






IHC Handling Systems
ZF Services Nederland
RPP Reurings Precisie Plaatwerk
Karwei Delfgauw
Compositie & Distributiecentrum Albert Heijn

-

Distributieweg 3
Distributieweg 7
Distributieweg 66
Importweg 2
Laan van Ruyven 1

-

015-2512000
015-2702390
015-2619504
015-2512121
015-2706111

Collectieve mobiele surveillance
Trigion verzorgt de collectieve mobiele surveillance.
Meer informatie over de surveillance dienst, key-holding, alarmopvolging of objectbeveiliging:

telefoon: 070-3174580 / email: ms-haaglanden@trigion.nl

website: www.trigion.nl
z.o.z.

Deze meldkaart wordt u aangeboden in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen

Meldkaart bedrijvenpark Ruyven
Meld misdaad anoniem
M. is de meldlijn waar u anoniem informatie kunt geven over ernstige misdrijven.

telefoon: 0800-7000

website: www.meldmisdaadanoniem.nl
Meldpunt openbaar gebied
Verkeerstechnische knelpunten, defecte lantaarnpalen, zwerfvuil, schade en/of
(achterstallig)onderhoud van de openbare ruimte melden bij de gemeente via:

telefoon: 14 015

www.pijnacker-nootdorp.nl/Loketten/Meldpunt-leefomgeving.htm
Hoogheemraadschap Delfland
Meld wateroverlast, watertekort en waterverontreiniging in, op of aan watergangen

telefoon: 015-2701888 (24/7 bereikbaar)

digitaal meldpunt: meldpunt@hhdelfland.nl

website: www.hhdelfland.nl
Aansluitingen.nl (elektra, gas, water, glasvezelnewerk en kabeldiensten)
voor (aan)vragen over elektra, gas, water, kabeldiensten en telecommunicatie.

Centraal Meldpunt Aansluitingen www.aansluitingen.nl

gas en stroomstoringen
nationaal storingsnummer 0800-9009

gas en elektra
Stedin Netbeheer – 088 8963963 - www.stedin.net

glasvezel Ruyven
Xenosite - 0511-481670 / www.xenosite.net

water
Dunea – 088 3474747 – www.dunea.nl
Coöperatie Bedrijvenpark Ruyven
Bestuursleden:

voorzitter G. Foster
g.foster@fostair.nl
(Fostair)

secretaris A. Reurings
aad@rpp.nl
(Reurings Precisi Plaatwerk)

penningmeester J. van der Honing jurjen@SloanLED.com (Sloan LED)

algemeen bestuurslid J. Brons
joke.brons@zf.com
(ZF Services Nederland)

website: www.ruyven.nl en check https://www.facebook.com/Ruyven.nl
Parkmanagementbureau Ericis
Voor vragen over parkmanagement, het collectieve dienstenpakket, Keurmerk Veilig
Ondernemen of verbeterpunten voor de openbare ruimte van het bedrijvenpark, neem
contact op met parkmanager Anja Vergeer.

telefoon: 0182-622744 / email: anja@ericis.nl
Burenbellijst
Noteer de gegevens van uw naaste buren, zodat u uw collega ondernemers kunt bereiken
tijdens noodsituaties!
Bedrijfsnaam
Adres
Contactpersoon
Telefoon
Beveiligingsdienst
Vermeld hier de gegevens van uw eigen beveiligingsdienst voor de objectbeveiliging:
Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Telefoon
z.o.z.

Deze meldkaart wordt u aangeboden in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen

