
 

 

 

 

  

  

 

Nieuwsberichten en Incidentenoverzicht maart en april 2020  

 

 

 

 

 

Ook bij ons op het bedrijventerrein houden we ons aan de Corona-maatregelen. 

Op het moment zijn meerdere bedrijven gesloten of met minder personeel bezet. 

Omdat de rust op de terreinen zorgt voor minder wenselijke bezoekers rijden we 

extra controle rondes overdag en begin van de avond. Signaleert u afwijkende 

situaties vragen wij u dit aan ons te melden waarop wij verdere actie zullen nemen. 

Laten we vooral ook goed op elkaar letten.   

 



 

 

In de nacht van donderdag 16 op 17 april zijn bij een steekpartij op 

bedrijventerrein Bakestein twee mannen gewond geraakt. De dader stak om 

onbekende reden op hen in in een auto. Dat gebeurde aan de Oude Stationsweg.  

De slachtoffers zijn een 21-jarige man uit Den Haag en een 17-jarige jongen uit 

Zwijndrecht. Eén van de slachtoffers is er ernstig aan toe, zegt de politie. Ze zijn 

allebei naar het ziekenhuis gebracht. 

De dader vluchtte na de steekpartij weg. De politie heeft nog met een helikopter 

geprobeerd te zoeken naar de man, maar hij is niet meer gevonden. 

Wij hebben onze camerabeelden beschikbaar gesteld voor verder onderzoek. 

 



 

 

Het bijenseizoen gaat weer beginnen 

  

Het bijenvolk op ons terrein heeft hier afgelopen winter overwinterd. 

Onze imker heeft de bijenkasten in de gaten gehouden. Voor de winter begon 

heeft hij ervoor gezorgd dat zij voldoende voeding hadden om de winterperiode te 

overbruggen. 

Op een zonnige dag was het wel eens mogelijk een bij buiten de kast te zien 

verkennen. 

Maar nu het weer warmer is en blijft zien we steeds meer beweging en is het volk 

na de grote opruiming in de kast weer hard aan het werk. 

De vliegbijen zullen de eerste nectar en stuifmeel weer binnen brengen. Hierdoor 

zal de koningin ook meer eitjes gaan leggen. 

Langzaam zullen de winterbijen plaats maken voor de nieuwe zomer bijen. De 

winterbijen helpen het volk opstarten in het voorjaar en zullen later buiten de kast 

sterven. 

 

We houden jullie natuurlijk op de hoogte van de resultaten en hopen snel te 

oogsten.  

 



 

 

Illegale straatracers massaal bekeurd   

De politie heeft zondag 5 maart tientallen mensen bekeurd bij illegale straatraces 

in Zwijndrecht. Een deel van hen kreeg meerdere bekeuringen. Dat heeft 

burgemeester Hein van der Loo bekendgemaakt. De races zijn ronduit gevaarlijk: 

,,De veiligheid van de deelnemers, maar ook van andere mensen is in het geding.. 

Het gaat om een regelmatig terugkerend fenomeen. ,,Deze keer waren er zo'n 50 

mensen bij, maar in de zomer zijn het soms wel drie keer zo veel mensen. Ze 

hebben nu vooral rotzooi achter gelaten, maar vaak worden er ook vernielingen 

gepleegd.’’ 

 

  

  

 

Aandachtspunten: 

Door met zijn allen alert te zijn en ons te informeren over de incidenten die op 

ons terrein voorkomen kunnen we met elkaar zorgen voor een veiliger terrein. 

Meld dus uw incidenten en geef het door als u iets vreemds ziet of meemaakt, 

waarop wij actie kunnen ondernemen. 

 

Met vriendelijke groet, 



 

 

Monique Walraven 

Parkmanager bedrijventerrein Bakestein 

info@parkmanagementbakestein.nl  of 06-36155055  
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