Nieuwsberichten en Incidentenoverzicht januari en februari
2020

Bijen
Heel af en toe op een zonnige dag kunt u al een bij zien vliegen die de omgeving
afzoekt naar voedsel. Het zal niet lang meer duren voordat ons volk weer volop
aan het werk zal gaan. De bijen hebben overwinterd in de kast en maken het goed.
Ook komend seizoen hopen we weer op een mooie en vooral lekkere oogst. Wij
houden u natuurlijk weer op de hoogte van de activiteiten.

Parkeerdruk
Er worden op het bedrijventerrein steeds vaker meldingen gemaakt over de
parkeerdruk. De regel op bedrijvenpark Bakestein is dat er geparkeerd dient te
worden op eigen terrein. Doordat deze regel regelmatig niet wordt nageleefd
ontstaat er irritatie. Wij zullen komende periode een onderzoek instellen naar de
overtreders en bekijken of er een oplossing is voor het probleem.

Op Park Bakestein is een
parkeerverbod voor vrachtwagens van
kracht. Heel Zwijndrecht heeft last van
overnachtende chauffeurs in de
gemeente. Tot voor kort had Park
Bakestein hier minimaal last van.
Helaas zien we steeds vaker dat ook
op Park Bakestein chauffeurs
parkeren en overnachten. Gemeente
Zwijndrecht krijgt dit helaas niet onder
controle. Wij laten de surveillant de
chauffeurs wegsturen. ook krijgen zij

een flyer waarop staat waar ze wel
mogen staan.

Het raceseizoen is weer begonnen.
Op zondag 2 februari heeft een grote
groep zich weer verzameld op de
Mandemakersstraat op
bedrijventerrein De Geer waar zij
vaker bij elkaar komen. De politie is
ingeschakeld en heeft de groep
verzocht te vertrekken. Vervolgens zijn
ze naar Park Bakestein gekomen.
Buiten het gevaar en geluidoverlast
laten de jongeren veel afval en
vernielingen achter. Mocht u zien dat
er een groep zich aan het verzamelen
is vragen wij u dit via 0900-8844 te
melden. De politie van Zwijndrecht is
inmiddels bekend met het probleem
en zal in actie komen.

Zwijndrecht heeft de portemonnee getrokken om de gemeente als werkgever in
beeld te brengen. Zondag 26 januari om 16.30 uur is de gemeente te zien
geweest in het tv-programma ‘Da's goed geregeld’. De gemeente ziet het
programma als een investering. Zwijndrecht heeft regelmatig vacatures openstaan.

Op maandag 20 januari hebben we langs de Middenlijn een gestolen trailer
aangetroffen. De camerabeelden hebben ons laten zien dat deze trailer is
geplaatst op zondagmorgen door een truck met gestolen kentekens. Politie is
bezig met verder onderzoek en de camerabeelden zijn overgedragen.

Wij constateren tijdens onze avond en
nacht ronde op het terrein dat er veel
onnodige verlichting blijft branden.
verlichting binnen de panden geven
vaak zicht op materialen die
interessant kunnen zijn voor
ongewenste bezoekers. Wij vragen u
hier op te letten en verlichting bij
vertrek van het pand uit te doen.

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

www.parkmanagementbakestein.nl

