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

Aangifte Politie  
De politie adviseert ondernemers op Charloisse Poort altijd aangifte te doen van incidenten zoals 
bedrijfsinbraken, auto-inbraken, vernielingen, graffiti, berovingen, verdachte situaties etc. Vermeld bij  
uw aangifte tevens dat op Charloisse Poort gebruik wordt gemaakt van een collectief camerabewakings-
systeem. 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 buurtagent! 
 

Buurtagenten Charloisse Poort 
Voor vragen of (inbraak)preventieadvies kunt u persoonlijk contact opnemen met de 
buurtagent van het bedrijventerrein. 
 Marjolein van Tilburg: bereikbaar telefonisch en whatsapp via 06-51153503  

 
Stadstoezicht 
Veel ondernemers denken bij stadwachten aan parkeercontrole. Stadswachten treden ook op tegen allerlei vormen van 
overlast, vernieling en vervuiling zoals: afval op straat, hondenpoep, losliggende stoeptegels, fietswrakken en signaleren 
hangjongeren . Stadswachten spreken mensen aan op hun gedrag en als het moet, schrijven ze boetes uit. Problemen 
die ze niet zelf kunnen verhelpen, geven ze door aan de instanties die dat wel kunnen zoals de politie. Meldingen kunt u 
doorgeven via: 
 e-mail: chefvandienstzuidstz@rotterdam.nl  
 
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 
 

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 Rotterdam. 
 via MeldR app (gratis te downloaden op uw smartphone)   
 via digitaal meldpunt: https://meldr.rotterdam.nl/  
 als er sprake is van een gevaarlijke situatie, geef dan de melding telefonisch door via 14 010 

 

Gladheidbestrijding 
De gladheidbestrijding van de openbare wegen op het bedrijventerrein wordt verzorgd via de  
gemeente Rotterdam door Roteb. Voor meer informatie over strooizout of de routes: 
www.rotterdam.nl/loket/gladheidbestrijding-en-strooizout/ 
Let op: voor de gladheidbestrijding van de private kavels zijn de ondernemers zelf verantwoordelijk. 
Advies: Zorg dat u strooimiddelen op voorraad hebt! 
 

Waterschap Hollandse Delta 
Het Waterschap Hollandse Delta is voor meldingen van wateroverlast, watertekort en 
waterverontreiniging in, op of aan watergangen 24 uur per dag bereikbaar. 
 waterschapsloket: 0900-2005005  
 digitaal meldpunt: 2005005@wshd.nl 
 voor meer informatie: www.wshd.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 
 voor meer informatie en digitaal meldpunt: www.dcmr.nl/melding-maken 
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McDonald’s  
Voor overlast van bezoekers van McDonald’s kunt u contact opnemen met bedrijfsleider Mustapha Andour. 
 telefoon: 010-4801636 
 e-mail: Mustapha.Andour@nl.mcd.com 

 
ProRail 
ProRail is eigenaar van het geluidscherm en de berm/het talud langs de Driemanssteeweg. Meldingen over zwerfafval en 
onderhoud van het geluidscherm kunnen u doorgeven aan de beheerder KeyRail via telefoonnr. 088-2333100. 
 
Vereniging Parkmanagement Charloisse Poort (PCP) 
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: parkmanager@charloissepoort.nl 
 bestuur PCP:  - Harry Janssen (voorzitter): hjanssen@nmh-bv.nl 

- Monica ter Veld-Baris (vicevoorzitter): monica@baris.nl  
- Sascha Costa (penningmeester): info@activecontainers.nl 

 voor meer informatie: www.charloissepoort.nl 
 

Charloisse Poort Whatsapp Alert 
Ondernemers op Charloisse Poort kunnen zich aanmelden voor Whatsapp PCP Alert groep. Aanmelden kan 
door een app (svp naam vermelden) te versturen aan Monica ter Veld-Baris 06-52602642. 
 
Locatie Automatische Externe Defibrillator (AED) 
Onderstaande ondernemers op Charloisse Poort beschikken over een AED en stellen de AED beschikbaar voor 
ondernemers op Charloisse Poort. De panden zijn voorzien van een AED sticker. 
 Aploniastraat 62-64: VAS Rotterdam 010-4840586  
 Driemanssteeweg 60: Thermoking 010-4104139  
 Driemanssteeweg 62: Indu-Tools 010-8509010  
 Driemanssteeweg 120: Gamma 010-4800897 
 Driemanssteeweg 200: Forehand 010-2404121  
 Driemanssteeweg 190: GMS Instruments 010-2938888  
 Driemansteeweg 250: Securitas 06-53699648 
 Driemanssteeweg 560: Vabix 010-4933333  
 Driemanssteeweg 694: Auto Hoogenboom Volkswagen 010-4105618 / 010-4105600 
 Driemanssteeweg 700: Auto Hoogenboom 010-4933505 / 010-4105600 
 Zuiderparkweg 616: Auto Hoogenboom Schadeservice Rotterdam 010-4105682 / 010-4105600 
 Zuiderparkweg 620: Audi Centrum Rotterdam 010-4105679 / 010-4105600 

 

Overlast straatracers 
Overlast van de straatracers (geluidsoverlast, zwerfvuil) kunt u melden bij de politie via 0900-8844 of bij spoed via 112. 
 

Betuwelijn 
Overlast van de Betuwelijn (zoals trillingen en schade aan uw pand) kunt u melden via: 
 gemeente Rotterdam: 14 010 
 parkmanager: parkmanager@charloissepoort.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:  
Contactpersoon:  
Telefoon:  

 


