Meterkastkaart
Belangrijke gegevens en adressen:
Politie, ambulance, brandweer spoed
Politie, geen spoed

1-1-2
0900-8844

Wijkagent Jan Witte

Aangifte doen
Bij ontdekking inbraak of diefstal, neem contact op met 0900-8844. Indien
mogelijk zal de politie ter plaatse komen en een aangifte opnemen. Voor
veel zaken kunt u ook aangifte doen via www.politie.nl.

06-51843676
Jan.witte@politie.nl
Collectieve beveiliger Roggendorf
Klaas Buitink

Melding verdachte situatie
Bent u getuige van een verdachte situatie of bent u niet gerust bij een
bepaald voorval? Geef dat dan door aan de politie op 0900-8844. In geval
van spoed bel 1-1-2.

klaas@roggendorf.nl 06-13417127

Door aangifte te doen, krijgt de politie een beter inzicht in de criminaliteit.
Hierdoor kan men gerichter opsporen en surveilleren met als gevolg een
hogere pakkans , een afname van het aantal misdrijven en hiermee een
veiligere werkomgeving.

Politie IJsselland, Team Zwolle
Bezoekadres: Koggelaan 8
Telefoon: 0900-8844
E-mail:
Internet: www.politie.nl
Gemeente Zwolle
Bezoekadres : Lübeckplein 2, 8017 JZ ZWOLLE +
Grote Kerkplein 15, 8011 PK ZWOLLE
Postadres
: Postbus 10007, 8000 GA ZWOLLE
Telefoon
: 14038
Internet
: www.zwolle.nl
Brandweer:
Bezoekadres: Marsweg 39, 8013 PE Zwolle
E-mail: info@vrijsselland.nl
Telefoon: 088 – 119 7000
IVM ( Michel Jaarsma ) 06-22797127 / m.jaarsma@werkveilig.nl

Contact wijkagent:
Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met de wijkagent van uw
bedrijventerrein. U kunt hiervoor bellen naar het landelijke nummer 09008844 of rechtsreeks naar uw wijkagent (zie voor nummer hiernaast).
Openingstijden politiebureau
Locatie Zwolle,
maandag t/m donderdag: 9:00 uur tot 17:00 uur
van vrijdag 7:00 uur tot zondag 15:00 uur zijn er 24 uur per dag
medewerkers op bureau aanwezig.
Meldingen openbare ruimte gemeente Zwolle
(straatmeubilair, groenonderhoud, defecte lichtmasten, bestrating enz.)
Email : www.zwolle.nl/meldingen-klachten-en-bezwaren
Tel
: 14038
Automatische Externe Defibrillator (AED):
Steeds meer bedrijven in de gemeente beschikken over een AED. Een
aantal hiervan is beschikbaar gesteld voor lekenhulpverlening, zodat u
snel over een AED kunt beschikken in geval van een reanimatie. Beschikt
u over een AED, dan kunt u deze aanmelden bij www.hartslagnu.nl en
www.aed4.eu.
Bel bij een hartstilstand altijd 1-1-2!

