
 

  
 
 

 

Meldkaart voor bedrijventerrein Gouwe Park – 2022 
 
Brandweer, Politie en Ambulance 
 algemeen alarmnummer 112 
 voor meer informatie: www.112.nl 

 

Aangifte Politie 
De politie adviseert ondernemers op Gouwe Park altijd aangifte te doen van incidenten  
zoals bedrijfsinbraken, auto-inbraken, graffiti, vernielingen, berovingen, verdachte situaties etc.  
Vermeld bij uw aangifte tevens dat op Gouwe Park camerabewaking aanwezig is.  
Meten is weten! Hierop kan het actieplan Veilig Ondernemen worden afgestemd.  
 niet spoedeisende zaken: 0900-8844 
 zelf aangifte doen via internet: www.politie.nl  
 

Wijkagent Gouwe Park 
Voor vragen of (inbraak)preventieadvies kunt u persoonlijk contact opnemen met de  
wijkagent van het bedrijventerrein. 
 Corina Kant: corina.kant@politie.nl 
 Bezoekadres: Politie eenheid Den Haag - bureau Waddinxveen – Limaweg 35 - Waddinxveen 

 

Brandweer 
Door oplettendheid en waakzaamheid kunnen we met elkaar Gouwe Park brandveilig  
houden! Wilt u meer advies, neem dan contact op met de sector Risicobeheersing van de  
brandweer Hollands Midden. 
 telefoon: 088-2465000 
 email: info@brandweer.vrhm.nl 
 voor meer informatie: www.brandweer.nl/hollandsmidden 

 

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 
 

Gemeente Zuidplas - meldpunt openbaar gebied 
Meldingen op het gebied van (on)veiligheid, overlast, verkeerstechnische knelpunten,  
defecte lantaarnpalen, zwerfvuil, schade en/of (achterstallig) onderhoud van de  
openbare ruimte kunt u melden via het meldpunt openbare ruimte van de gemeente Zuidplas. 
 telefoon: 0180-330300 (24 uur bereikbaar - na 17.00 uur kunt u een 

voicemailbericht inspreken dat vrijwel direct wordt afgeluisterd)  
 online via het digitale meldpunt www.zuidplas.nl  
 digitale app (gratis downloaden in de App stores – zoek naar: gemeente Zuidplas) 

 

Gemeente Zuidplas - gladheidbestrijding openbare wegen 
De gladheidbestrijding van de openbare wegen wordt verzorgd door de gemeente Zuidplas.  
Voor meldingen kunt u contact opnemen met het meldpunt openbare ruimte van de  
gemeente Zuidplas. 
Let op: voor de gladheidbestrijding van het eigen terrein zijn de ondernemers zelf  
verantwoordelijk. Advies: Zorg dat u strooimiddelen op voorraad hebt! 
 
Provincie Zuid-Holland 
Meldingen over lekkage van de ringvaartdijk kunt u melden bij de provincie. 
 telefoon: 070-4416622 
 email: zuidholland@pzh.nl 
 
Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard 
Het Hoogheemraadschap is voor meldingen van wateroverlast, -tekort en  
-verontreiniging in, op of aan watergangen 24 uur per dag bereikbaar. 
 spoedeisende meldingen: 010-4537356 
 voor meer info en digitaal meldpunt: info@hhsk.nl   
 

Milieu overlast en incidenten 
U kunt de Omgevingsdienst Midden-Holland bellen voor meldingen over 
milieuklachten (zoals stank, stof, lawaai of bodemverontreiniging) en milieu-
incidenten (zoals asbestbrand of olie op de weg). 
 milieuklachtenlijn 0888-333555 (24 uur per dag bereikbaar) 
 voor info en digitaal meldpunt: www.odmh.nl  
 

 



 

  
 
 

 

Bedrijvenschap Regio Gouda 
Heeft u belangstelling voor een kavel op het bedrijventerrein of heeft u vragen over 
het beeldkwaliteitplan Gouwe Park? Neem dan contact op met de heer  
R. Ihataren. 
 telefoon: 0182-588180 / 06-48135512 / email: Rachid.Ihataren@gouda.nl  
 voor meer informatie: www.gouwepark.nl 
 

Vereniging van Eigenaren Gouwe Park 
Voor vragen kunt u contact opnemen met het bestuur van de vereniging: 
 voorzitter R. van der Eijk: r.v.d.eijk@de-ijssel-coatings.nl (De IJssel Coatings) 
 penningmeester: C. Hoogendoorn: kees@alblashout.nl (Alblas Houthandel) 
 secretaris: J. Drost: jmdrost@hadro.nl (Jadro Beheer) 
 algemeen bestuurslid: R. Ihataren: Rachid.Ihataren@gouda.nl (BRG) 
 algemeen bestuurslid: T. Daanen: theo.daanen@planet.nl (S-Invest O.G.)  
 voor meer informatie: www.vvegouwepark.nl 
 

Parkmanager Gouwe Park 
Voor vragen over (telefoonregistratie voor) de elektronische schuifpoort, camera- 
bewaking, bewegwijzering, lidmaatschap van de VvE Gouwe Park, Keurmerk Veilig  
Ondernemen, meldingen of verbeterpunten voor de openbare ruimte kunt u contact  
opnemen met parkmanager Janneke Both.  
 telefoon: 0182-622744 
 email: janneke@ericis.nl  
 

Bodegraafse Bewakingsdienst (BBD) 
Ondernemers, eigenaren, leveranciers etc. die niet geautoriseerd zijn voor de 
elektronische schuifpoort kunnen voor toegang tot het terrein buiten openingstijden 
(ma t/m vr 21.00-5.00 uur / zaterdag vanaf 18.00 uur / zon- en feestdagen gehele 
dag) contact opnemen met de BBD. 
 telefoon: 0172-615757 
 email: info@bbd.nl 
 
Burenbellijst 
Noteer hier 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: 
Bedrijfsnaam  
Contact persoon  
Telefoon  
 

Locaties Automatische Externe Defibrillator (AED) 
Een aantal ondernemers op Gouwe Park beschikt over een AED en stelt de AED beschikbaar  
voor ondernemers op Gouwe Park. De panden zijn voorzien van een AED sticker. 
  
 Centrumbaan 960 - De IJssel Coatings - John de Jong - 0182-372177 - J.de.jong@de-ijssel-coatings.nl 
 Grote Esch 501 - Icamat Technology - René Kalmeijer - 0182-622355 - rene@icamat.com 
 Grote Esch 840 – AVM - Arjo Vermeij - 0182-636363 - info@avmnederland.eu   
 Grote Esch 1010 - HBM machines - 0182-525468 - pz@hbm-machines.com   
 Westbaan 110 – Carnext – 036-5271701 
 Zuidbaan 360 – Houthandel Alblas – C. Hoogendoorn - 0182-614066 - kees@alblashout.nl  
 Zuidbaan 510 - Albertronic - Ron Tettero –0182-611272 - ron@albertronic.com  
 Zuidbaan 527 – Fruit op je werk – A. van Woerden – 0182-600110 - arthur@fruitopjewerk.nl 
 

Mijnaansluitingen.nl  
Mijnaansluiting.nl is een initiatief van verschillende netbeheerders, waterbedrijven en leveranciers van 
warmte of media en communicatie. U vraagt via deze website eenvoudig uw aansluitingen aan voor:  
elektra, gas, water, warmte, kabeldiensten en telecommunicatie. 
 telefoon: 088-8848840 
 voor meer informatie en digitaal meldpunt: www.mijnaansluiting.nl 

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


