القواعد المخصصة ألصاب األعمب ضمن منطقتي زيدايك وخلدرسيكبدي
()BIZ Zeedijk en Geldersekade
من أج اي نظيف وجذا يهنأ الجميع ببلعيش فيه
القواعد
ببلتعبون معًب يمكننب أن نجع من منطقتي ( )Zeedijk en Geldersekadeلتكونب من المنبطق الجميلة والجذابة لكي يهنأ
الجميع ببلعيش فيهب .لذلك فإنه يسري تطبيق القواعد ال ُمنظمة التبلية:

• ابفظ على نظبفة الشبرع :التزم بمواعيد تسليم القمبمة المنزلية (يومي االثنين والخميس بد ًءا من السبعة  5:00مسب ًء)،
وكذلك التزم بمواعيد تسليم مخلفبت ال ُمنشآت التجبرية (ال ُماددة سلفًب من قب البلدية) .إذا كبن لديك مخلفبت ذات أاجبم
ضخمة ،فعندئذ يُرجى االتصب ببلبلدية أوالً على الرقم  ،14020من أج تاديد موعد لتسليم هذه المخلفبت.
• يُرجى االلتزام بقبعدة اد ا  25متر .وهذا يعني أن أصاب ال ُمنشآت يج أن يابفظوا على نظبفة الرصيف والشبرع
مترا من ال ُمنشأة.
الكبئنين أمبم متجر/شركة ك منهم ضمن مسبفة نصف قطر دائرة يبلغ ً 25
• ال تقم بإلقبء المخلفبت مث أعقب السجبئر والشاوم في الشبرع أو في ال ُافر!
• يُرجى االلتزام بمواعيد الفتح واإلغالق ال ُماددة ل ُمنشأتك التجبرية.
• يُرجى التأكد من عدم انبعبث ضوضبء من ُمنشأتك ،سواء داخ ال ُمنشأة أو إلى خبرجهب.
• في اب وجود إزعبج ،أو انتهبكبت ،أو عيو أو أوجه قصور في الشبرع ،فيمكنك االتصب ببلبلدية على رقم الهبتف
ضب التواص مع البلدية عبر رسبئ الواتسب  ،خال األيبم من اإلثنين إلى الجمعة ،من السبعة
 .14020كمب يمكنك أي ً
 8:00صبب ًاب اتى السبعة  6:00مسب ًء .ايث يمكنك إرسب أسئلتك في رسبلة "واتسب " إلى رقم الهبتف 06-
.44440655
• في ابالت الطوارئ وابالت الخطر ،يُرجى االتصب ببلشرطة على الرقم  ،112أو على الرقم  0900- 8844في
الابالت التي ال تستدعي العجلة (أي :ال تستدعي الاضور العبج للشرطة).
• إذا كبن لديك أسئلة أخرى أو مالاظبت ،فيُرجى التواص مع المدير المسؤو عن الشبرع عن طريق البريد اإللكتروني
(.)straatmanagerbizzeedijk@gmail.com
• اارص على أن يتم التامي والتفريغ من قب المورد الخبص بك بشك آمن (وفي الوقت المادد) ،وأن يضع المورد
اركة المرور وسالمة المبرة وراكبي الدراجبت الهوائية في الاسببن أثنبء التامي والتفريغ.
• تعبم بشك جيد مع جيرانك ،وابفظ على اميمية تواصلك مع سكبن المنطقة ومع أصاب ال ُمنشآت التجبرية األخرى.
وتعبم بشك جدي مع شكبوى السكبن وأصاب المنشآت األخرى.
• قم ببستخراج التصبريح الالزمة من أج تنفيذ أعمب الشركة ،وأبق العبملين لديك على علم ببلقواعد المعمو بهب.

ببسم ك من مؤسسة ( )NV Zeedijkورابطة أصاب األعمب ( )BIZ Zeedijkو( )Stadsdeel Centrumوالمدير
ً
جميال وممت ًعب ومليئًب ببلنجبح!
المسؤو عن الشبرع نتمنى لكم صيفًب

