Nieuw- en incidentenoverzicht 2021 (3)

Vaste bezoeker weer op vrije voeten
Het is even stil geweest omdat meneer was
ingesloten maar deze periode is weer voorbij.
Meneer 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.
Afgelopen dagen is hij weer 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. Meneer draagt meestal een
pet en draagt een bril met vierkant montuur en
heeft een smal postuur. Mocht u een foto van
meneer willen ontvangen sturen wij u deze op
verzoek toe.

Inbraak auto op klaarlichte dag
Op woensdagochtend17 juni is er voor de deur
bij TopSpinPlaza een auto opengebroken en de
boordcomputer gestolen. Een brutale actie. De
auto met de daders had voor en achter een
verschillend gestolen kenteken. De beelden zijn
aan de politie overgedragen en zij doen verder
onderzoek.

Enquête verduurzamen
Vanuit de enquête die we eerder hebben verzonden wordt duidelijk dat iedereen kennis heeft van de
klimaatveranderingen die spelen en een groot deel is ook bereid om aanpassingen te doen om deze
klimaatverandering tegen te gaan of te verminderen. Daarbij zijn ook alle geënquêteerden al bezig met
het treffen van maatregelen, waaronder vervanging van huidige verlichting door ledlampen of
spaarlampen en het scheiden van afval. Bovendien beschikken veel panden over dak-, gevel- of
vloerisolatie en zonnepanelen, een mooie stap binnen het tegengaan van klimaatverandering.
Wij houden u de komende periode op de hoogte over verschillende maatregelen die u zou kunnen treffen.

Beschuit met muisjes
Terwijl het zwanen echtpaar aan de
Einsteinstraat bijzondere aandacht kreeg van
mogelijk eierdieven is er een camera geplaatst
door OFS (Daltonstraat 1) om het nest te
beschermen. Inmiddels is de geboorte een feit en
mogen we 4 kleine zwaantjes op ons terrein erbij
hebben.

Extra drempel
Om het minder aantrekkelijk te maken voor onze
scooter-racers hebben we een aanvraag gedaan
bij gemeente Zwijndrecht om een drempel aan te
leggen. Hiermee halen we de lengte uit het racegebied. We hebben inmiddels toestemming en de
drempel zal binnenkort geplaatst worden op
onderstaande locatie. Dit is op de Ohmstraat
richting Groot karreveld.

Vervolg tour ZHZ
Op 20 mei heeft OZHZ een presentatie gegeven
aansluitend aan onze ALV.
Bent u de eerste sessie afwezig geweest is het
wel mogelijk deze vervolgsessie bij te wonen,
geef dit dan wel even door. Vervolg zal zijn
digitaal op donderdag 15 juli 16.00 uur.

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

Het bestuur vanaf 2021 van Park Bakestein
Wim Stam, Robert Kreukniet, Arjan de Koning en Frank Steenvoorden
bereikbaar via info@parkmanagementbakestein.nl

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

