MELDWIJZER

BEDRIJVENTERREINEN NOORDERVELD EN MOLLETJESVEER
AMBULANCE
BRANDWEER
POLITIE
ATN Beveiliging
Geen nood wel politie
Meld misdaad anoniem

Alarmnummer 112
Alarmnummer 112
Alarmnummer 112
0900 – 286 25 27
0900-8844
0800-7000 (werkdagen van 08.00 tot 24.00 uur, weekend van 10.00-18.00 uur)

Gemeente Zaanstad
Voor alle klachten en meldingen over afval, verlichting, (parkeer-)overlast,
verkeersvoorzieningen en milieu etc. kunt u tijdens kantooruren bellen naar 14075.
U kunt buiten kantoortijden 24 uur per dag gebruik maken
van het digitale meldpunt op: www.zaanstad.nl
Bezoekadres: Stadhuisplein 100, Zaandam
Politie Zaanstreek-Waterland
Algemeen nummer 0900 8844
Elektronische aangifte: www.politie.nl
Bezoekadres: hoofdbureau Guishof 1, 1544 TA Zaandijk
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Brandweer tijdens kantoortijd: 075-6811811
(niet voor spoed/ wel voor vragen over o.a. brandpreventie en ontruimingsplannen)
Bezoekadres: Prins Bernhardplein 112, 1508 XB Zaandam
Website: www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl
Collectieve Beveiliging
Bij verdachte personen/zaken op het bedrijventerrein:
Alarmcentrale (24/7): 0900 286 25 27
Website: www.atn.nl, email: info@atn.nl
Bezoekadres: Industrieweg 16, Wormerveer
Algemeen nummer (werkdagen van 8.30-17.00 uur) 0252 527 666
Bedrijvenvereniging Noorderveld Molletjesveer
Website : www.bvnm.nl
Postbus 169, 1520 AD Wormerveer
E-mail:info@bvnm.nl
Onderhoud & Beheer Provinciale wegen (N246 en N514)
Website: www.noord-holland.nl
Telefoon: 0800 0200600
ProPark Management BV (Parkmanagement)
Voor al uw meldingen en klachten over afval, verlichting, (parkeer)overlast,
verkeersvoorzieningen etc. kunt u tijdens kantoortijden bellen naar 075-6147096.
Ook voor tips en ideeën over de openbare ruimte staan wij open.
E-mail: info@pro-park.nl

EHBO Rode Kruis app
Zoekt de dichtstbijzijnde AED locatie op het Noorderveld en Molletjesveer
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Waarom Keurmerk Veilig Ondernemen
op Molletjesveer en Noorderveld?
Criminaliteit en brand zijn elk jaar weer enorme schadeposten voor het Nederlandse bedrijfsleven. Om daar iets aan te doen, is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld in 2005.
Dit is een initiatief van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing, een samenwerkingsverband tussen de overheid en het bedrijfsleven.
Uitgangspunt van het KVO is dat er een aantoonbare en structurele samenwerking is tussen
ondernemers, brandweer, politie en gemeente. Door een vaste werkgroep te vormen met
vertegenwoordigers van deze partijen en de acties vanuit het opgestelde Plan van Aanpak uit
te voeren wordt gewerkt aan het schoon, heel en veilig houden van het bedrijventerrein.
Het keurmerk werkt met een certificaat die twee jaar geldig is. Na deze periode wordt het
bedrijventerrein beoordeeld op structurele samenwerking, uitvoering van maatregelen,
effectmeting en het bijgestelde plan van aanpak.
Voordelen van het KVO zijn onder andere:
• Door samen te werken worden alle betrokken instanties tijdig en goed geïnformeerd over de
situatie op het bedrijventerrein en daardoor gestimuleerd doeltreffend actie op het terrein te
ondernemen;
• Een schoon, veilig en heel bedrijventerrein draagt bij tot het behoud van de kwaliteit.
• Kortingen (10-20%) op diverse schadeverzekeringen voor ondernemers bij o.a. Delta Lloyd,
Nationale Nederlanden en Interpolis. Dit kan honderden euro’s per jaar voordeel opleveren;
• Kortom: de samenwerkende partijen worden tot actie aangezet, met als resultaat een goed
onderhouden bedrijventerrein, tevreden ondernemers, aantrekkelijk voor de gevestigde en
nieuwe bedrijven.
Gouden tips van de politie:
Meld elke verdachte situatie bij de politie (liever 10x voor niets dan 1x te laat) via 0900-8844.
Voorkom insluipers (ook overdag), houd deuren gesloten en sluit het terrein ’s avonds af.
Gouden tips van de brandweer:
Houd nooduitgangen en brandgangen vrij toegankelijk.
Stapel houten pallets en andere brandbare materialen niet op de tegen de buitenmuur.
Zorg er voor dat uw vluchtplan niet is verouderd en oefen deze met uw collega’s.
Gouden tips van de collectieve beveiliger:
Bel bij verdachte personen/zaken met de ATN alarmcentrale via 0900 2862576.
Ga bij een inbraakmelding nooit alleen het pand in.

