
 

Deze meldkaart wordt u aangeboden in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen namens de 
Vereniging Parkmanagement Rivium.  

 

 

Meldkaart voor Bedrijvenpark Rivium 
Brandweer, Politie en Ambulance 

 algemeen alarmnummer 112 

 voor meer informatie: www.112.nl 

 

Aangifte Politie  

De politie adviseert ondernemers op Rivium altijd aangifte te doen van incidenten zoals  

bedrijfsinbraken, auto-inbraken, vernielingen, graffiti, berovingen, verdachte situaties etc. 

Vermeld bij uw aangifte dat op Rivium gebruik wordt gemaakt van een collectief 

camerabewakingssysteem. Meten is weten! Hierop kan het actieplan Veilig Ondernemen 

worden afgestemd.  

 niet spoedeisende zaken: 0900-8844 

 zelf aangifte doen via internet: www.politie.nl 

 heeft u aangifte gedaan? Geef dit dan ook door aan de wijkagent en parkmanager! 

 

Wijkagent Rivium 

Voor vragen of (inbraak)preventieadvies kunt u persoonlijk contact opnemen met de wijkagenten van het 

bedrijvenpark. 

 Nick van den Bogaart en Kees Moerland: wijkagenten-capelle-west.ijsselland@politie.nl 

 

Brandweer 

Door oplettendheid en waakzaamheid kunnen we met elkaar Rivium brandveilig houden! Wilt u meer 

advies, neem dan contact op met Brandpreventie Team Noord. 

 telefoon: 088-8779137 

 voor meer informative en brandpreventie advies: www.vr-rr.nl 

 

Meldpunt openbaar gebied 

Meldingen op het gebied van (on)veiligheid, overlast, verkeerstechnische knelpunten, 

defecte lantaarnpalen, graffiti, zwerfvuil, verzakte rioolputten/deksels, schade en/of 

(achterstallig) onderhoud van de openbare ruimte kunt u melden via het meldpunt 

openbaar gebied van de gemeente Capelle aan den IJssel. 

 voor meer informatie en digitaal meldpunt: www.capelleaandenijssel.nl (-> melding doen) 

 als er sprake is van een gevaarlijke situatie, geef dan de melding telefonisch door via 14 010 

 via de gratis te downloaden BuitenBeter app op uw smartphone kunt u snel en gemakkelijk 

meldingen doorgeven aan de gemeente: www.buitenbeter.nl  

 

Handhaving 

Meldingen op het gebied van overlast in de openbare ruimte, parkeren, afval en wegdekverontreinigingen kunt 

u melden bij Handhaving via: 

 telefoon: 010-2848111 en email handhaving@capelleaandenijssel.nl 

 wijkhandhaver Rivium Patricia Zohlandt: p.zohlandt@capelleaandenijssel.nl 
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Meld misdaad anoniem  

M. is de meldlijn waar u anoniem informatie kunt geven over ernstige misdrijven. 

 telefoon: 0800-7000 

 voor meer informatie: www.meldmisdaadanoniem.nl 

 

Collectieve beveiliging: camerabewaking en surveillance  

Rivium wordt beveiligd door camerabewaking. Securitas kijkt de camerabeelden live uit. 

Daarnaast worden surveillanceronden uitgevoerd. Mocht er een incident zijn, dan kunnen de 

camerabeelden door de politie worden gevorderd, nadat er aangifte is gedaan. Camerabeelden 

kunnen worden veiliggesteld via de Vereniging Parkmanagement Rivium: 

 parkmanager Janneke Both: 0182-622744 en bestuur@rivium.eu 

 

Gladheidbestrijding 

De gladheidbestrijding van de openbare wegen op het bedrijventerrein wordt verzorgd door de gemeente 

Capelle aan den IJssel. De gemeente is alleen verantwoordelijk voor de doorgaande wegen (Rivium Boulevard 

en Promenade) en fietspaden. De vereniging is verantwoordelijk voor de resterende wegen (zijwegen). 

Voor de gladheidbestrijding van de private kavels zijn de ondernemers zelf verantwoordelijk. Advies: Zorg dat u 

strooimiddelen op voorraad hebt! 

 

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 

Het Hoogheemraadschap is er voor meldingen van wateroverlast, watertekort en 

waterverontreiniging in, op of aan watergangen.  

 dreigt er gevaar? Bel 010-4537356 (24/7) 

 voor meer informatie en digitaal meldpunt: www.schielandendekrimpenerwaard.nl  
 

DCMR Milieudienst Rijnmond 

Heeft u een klacht op het gebied van milieu? Bijvoorbeeld rook- of stankoverlast? U kunt uw klacht 

melden bij de Milieutelefoon. Voor (bedrijfs)meldingen, milieuklachten en overlast zoals: stank, stof, 

(vliegtuig-) lawaai, rook of bodem- of luchtverontreiniging is de Milieutelefoon dag en nacht bereikbaar 

via: 
 telefoon: 088-8333555 (24/7) 

 voor meer informatie en digitaal meldpunt: www.dcmr.nl (bedrijven en milieu ->melden incidenten) 

 

Vereniging Parkmanagement Rivium 

U kunt meldingen of verbeterpunten op het gebied van (on)veiligheid, overlast, verkeerstechnische  

knelpunten, defecte lantaarnpalen, zwerfvuil, schade en (achterstallig)onderhoud van de openbare ruimte  

ook melden via: 

 parkmanager Janneke Both: 0182-622744 en bestuur@rivium.eu 

 voor meer informatie: www.rivium.eu 
 

Burenbellijst 

Noteer hier de gegevens van uw naaste buren, zodat u uw collega ondernemers kunt bereiken tijdens 

noodsituaties. 

Bedrijfsnaam:    

Adres:    

Contactpersoon:    

Telefoon:    
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Beveiligingsdienst 

Vermeld hier de gegevens van uw eigen beveiligingsdienst: 

Bedrijfsnaam:  

Contactpersoon:  

Telefoon:  

 

Locaties Automatische Externe Defibrillator (AED) 
Een aantal bedrijven op Rivium beschikt over een AED en stelt de AED beschikbaar voor ondernemers op 

Rivium. De panden zijn voorzien van een AED sticker.  

 Rivium Boulevard 147 – Breur IJzerhandel Rivium - 010-2888444  


