Meldkaart Bedrijventerrein ‘De Schoenaker’

Brandweer, Politie en Ambulance
 Algemeen alarmnummer: 112
 Voor meer informatie: www.112.nl
Aangifte politie
De politie adviseert ondernemers op bedrijventerrein ‘De Schoenaker’, altijd aangifte
te doen van incidenten zoals bedrijfsinbraken, vernielingen, berovingen, verdachte
situaties, etc.
Meten is weten! Hierop kan het actieplein ‘Veilig Ondernemen’ worden afgestemd.
 Niet spoedeisende zaken: Bel 0900 – 8844
 Zelf (zakelijk) aangifte doen via internet: www.bedrijvenvereniging
deschoenaker.nl/politie
Wijkagent Bedrijventerrein ‘De Schoenaker’
Voor vragen of (inbraak)preventieadvies, kunt u persoonlijk contact opnemen met de
wijkagent van het bedrijventerrein.
 Janneke Arts: janneke.arts@politie.nl
Brandweer
Door oplettendheid en waakzaamheid kunnen we met elkaar bedrijventerrein ‘De
Schoenaker’ brandveilig houden! Wilt u meer advies, neem dan contact op met
Brandweer Beuningen - Maas en Waal.
 Telefoon: 088 4575000 (tijdens kantooruren)
 Email: postbeuningen@vrgz.nl
 Voor meer informatie:
 www.vrgz.nl
 www.brandweerbeuningen.nl
 www.www.brandweer.nl/gelderlandzuid
Meldpunt openbaar gebied:
Meldingen op het gebied van (on)veiligheid, overlast, verkeerstechnische knelpunten,
defecte lantaarnpalen (graag ook het nummer doorgeven!!), zwerfvuil,
gladheidsbestrijding openbare wegen, schade en/of (achterstallig)onderhoud van de
openbare ruimte, kunt u melden via de meld- en herstelservice van de gemeente
Beuningen.
 Meld- en herstelservice via:
http://www.beuningen.nl/Klachten_en_meldingen/Melding_omgeving
 Telefoon: 024 6780876, ma t/m do 08.30 - 17.00 uur en vr 08.30 uur - 12.30
uur. Voor zeer dringende zaken is dit nummer ook bereikbaar buiten
kantoortijden.
Aansluitingen.nl
Centraal Meldpunt Aansluitingen
Voor al uw aanvragen voor en vragen over: Electra, gas, water, warmte, kabeldiensten
en telecommunicatie

Waterschap Rivierenland
Het Waterschap Rivierenland is voor meldingen van wateroverlast, -tekort en
verontreiniging in, op of aan watergangen, 24 uur per dag bereikbaar.
 Calamiteiten/Vervuilingen/Lozingen opp. water Telnr. 0344 649090 (24/7)
 Vergunningen, ontheffingen en meldingen Telnr. 0344 649494
 Belastingvragen over waterschapsbelastingen Telnr. 0344 649649
Provincieloket
Bij het provincieloket kunnen inwoners, bedrijven, instellingen en andere overheden
in Gelderland terecht om zaken te doen met de provincie Gelderland. U kunt bij het
Loket een melding doen of een vraag stellen over onderwerpen als milieu, natuur,
vliegverkeer of provinciale wegen, maar ook voor vergunningen of subsidies.
Het provincieloket is op werkdagen geopend van 08.30 uur tot 16.30 uur. Maar ook
buiten deze uren krijgt u een medewerker aan de lijn voor:
 Het indienen van een melding over de leefomgeving of over provinciale
wegen
 Het melden van een storing door een bedrijf
Telefoon: 026 359 91 11
Email: https://www.gelderland.nl/Contact
Internet: https://www.gelderland.nl/
Burenbellijst:
Noteer hier de gegevens van uw naaste buren, zodat u uw collega-ondernemers kunt bereiken tijdens
noodsituaties!
Bedrijfsnaam:
Adres:
Contactpersoon:
Telefoonnr.:

Beveiligingsdienst:
Vermeld hier de gegevens van uw eigen beveiligingsdienst:
Bedrijfsnaam:
Contactpersoon:
Telefoonnr:

Deze meldkaart wordt u aangeboden in het kader van het
Keurmerk Veilig Ondernemen.
Bedrijvenvereniging De Schoenaker
Email: info@deschoenaker.nl
Telnr. secretariaat: 06 30415447

