Meldkaart bedrijvenpark Heron 2021
Brandweer, Politie en Ambulance:
•
algemeen alarmnummer 112
•
voor meer informatie: www.112.nl
Politie - aangifte
De politie adviseert ondernemers op het bedrijventerrein altijd aangifte te doen van incidenten,
zoals bedrijfsinbraken, auto-inbraken, vernielingen, berovingen,
verdachte situaties, etc.
•
niet spoedeisende zaken: 0900-8844
•
zelf aangifte doen via internet: www.politie.nl/aangifte
Politie - wijkagenten Nootdorp
Voor vragen of (inbraak)preventieadvies kunt u persoonlijk contact opnemen met de
wijkagenten van het bedrijvenpark.
•
telefoon: 0900-8844
•
Johan Dijkxhoorn: johan.dijkxhoorn@politie.nl
•
Bas van Baarle: bas.van.baarle@politie.nl
Politie - aanmelden politieservice Burgernet
Ondernemers en medewerkers op Heron kunnen zich aanmelden voor de politieservicedienst
‘burgernet’.
Via SMS-alert, telefoonbericht of email ontvangt u een bericht als een incident
(inbraak, vermiste persoon, e.d.) in de directe omgeving van Heron heeft plaatsgevonden
met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig.
•
aanmelden via: www.burgernet.nl
Meld misdaad anoniem
M. is de meldlijn waar u anoniem informatie kunt geven over ernstige misdrijven.
•
telefoon: 0800-7000
•
website: www.meldmisdaadanoniem.nl
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
Gemeente – account team
Het accountteam staat de ondernemers op Heron graag te woord.
Contactpersoon voor Heron is:
•
Sandra van Dop | telefoon: 14015
•
e-mail: accountteam@pijnacker-nootdorp.nl

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

Gemeente - 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
Gemeente - gladheidbestrijding openbare wegen:
Voor meldingen kunt u contact opnemen met gemeente Pijnacker-Nootdorp
•
telefoon: 14 015
•
voor meer informatie over het strooibeleid en de strooiroutes:
https://www.pijnacker-nootdorp.nl/artikel/gladheidbestrijding-2018-2019.htm
Hoogheemraadschap Delfland:
Het Hoogheemraadschap Delfland is voor meldingen van wateroverlast, watertekort en
waterverontreiniging in, op of aan watergangen 24 uur per dag bereikbaar.
•
telefoon: 015-2701888
•
digitaal meldpunt op www.hhdelfland.nl
•
e-mailadres: loket@hhdelfland.nl
Parkmanagementbureau Ericis:
Voor vragen over parkmanagement, collectief dienstenpakket, Keurmerk Veilig Ondernemen of
verbeterpunten voor de openbare ruimte van het bedrijvenpark kunt u contact opnemen met de
parkmanager Nicolette Bakker, bereikbaar via:
•
telefoon: 0182-622744 / 06-22131455
•
e-mail: nicolette@ericis.nl
Burenbellijst:
Noteer hier de gegevens van uw naaste buren, zodat u uw collega ondernemers snel kunt bereiken tijdens
noodsituaties!
Bedrijfsnaam:
Adres:
Contactpersoon:
Telefoon:
Beveiligingsdienst:
Vermeld hier de gegevens van uw eigen beveiligingsdienst:
Bedrijfsnaam:
Contactpersoon:
Telefoon:
Locaties Automatische Externe Defibrillator (AED)
Een aantal ondernemers op Heron beschikt over een AED en stelt de AED beschikbaar voor
ondernemers op het bedrijvenpark. De panden zijn voorzien van een AED sticker.
•
Fugro (3 AED’s)
Prismastraat 4
070-3111444
•
VISTAPAINT
Spiegelstraat 17
070-3694141
•
VvE Hera
Reflectiestraat 29

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

