hele fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2021

Na meerdere oproepen te hebben gedaan via de nieuwsbrieven en na persoonlijke gesprekken kunnen
we u laten weten dat we nieuwe kandidaten hebben om deel te nemen aan het bestuur van Park
Bakestein. Hieronder stellen wij ze graag aan u voor. Mocht u bezwaar hebben dat deze nieuwe
kandidaten deelnemen aan het bestuur dan horen wij dat graag van u.

Het bestuur vanaf 2021 van Park Bakestein
Wim Stam
Robert Kreukniet
Marlies Putter
Arjan de Koning
Frank Steenvoorden

wenst u hele fijne feestdagen en een
gezond en voorspoedig 2021

Afscheid
We hebben afgelopen december afscheid genomen van Dennie van Leeuwen en Ewoud van Dillen. We
danken hun voor de inzet van de afgelopen jaren.

Donkere Dagen Offensief
Inbrekers grijpen de donkere herfst- en
wintermaanden aan om vaker hun slag te slaan.
In het donker zijn zij minder zichtbaar en kunnen
zij gemakkelijker hun gang gaan. Tijdens de
feestdagen zijn de bedrijventerreinen stil en
verlaten en vaak een doelwit voor inbrekers.

Tips:

•

Sluit ramen en deuren en doe alles goed op slot.

•

Laat sleutels nooit aan de binnenkant van de deur zitten.

•

Leg waardevolle spullen uit het zicht.

•

Bel direct 112 bij verdachte situaties. De politie komt liever te vaak dan te laat. Snel alarm
slaan, betekent een grotere kans om de inbrekers te pakken.

•

Tot slot: wacht niet totdat je zelf slachtoffer wordt, maar zorg preventief voor goed hang-ensluitwerk.

Deze meneer van Noord Afrikaanse afkomst en
47/48 jaar oud, verplaatst zich lopend en op de
fiets en vult zijn dag met binnenlopen bij
bedrijven en met een legio smoesjes te stelen
wat er te stelen valt. Deze meneer is een
bekende van de politie. Elke keer als meneer
weer vrijkomt begint het opnieuw. Afgelopen
weken is hij gesignaleerd op meerdere
bedrijventerreinen in Zwijndrecht. Hij spreekt met
een accent en heeft een vlotte babbel. We willen
jullie allemaal vragen alert te zijn op jullie spullen.
Signaleren jullie deze meneer bel dan de politie
via 112 en waarschuw de buren. Meneer draagt
meestal een pet en draagt een bril met vierkant
montuur en heeft een smal postuur.

Meld overlast van zwerfvuil en andere meldingen
openbaar gebied in de app van FIXI of maak een
account aan via internet.

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

