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Inbraak Donuts & Bakels op 

donderdagavond  20 augustus 

Op donderdagavond 20 augustus om 

20.45 uur is er ingebroken met grof 

geweld bij Donuts & Bakels op de 

Ohmstraat. Doordat de inbrekers de 

vriezer hadden laten openstaan was 

het redelijk goed in te schatten 

hoelang geleden de inbrekers binnen 

waren.Hierdoor hebben we goed de 

camerabeelden na kunnen kijken en 

een verdachte auto kunnen 

vastleggen. Door de camerabeelden 

van de buren is de inbraak op dat 

tijdstip ook vastgelegd. Een sluitend 

bewijs met een kenteken waar de 

politie verder onderzoek mee kan 

doen.  
 

 



 

 

Nieuw gevestigd op Park Bakestein (Mac) 

 

Mac Lean is een echt familiebedrijf wat zelfs terug gaat tot het vooroorlogse 

Rotterdam. De Rotterdamse mentaliteit is altijd nog herkenbaar in het bedrijf, korte 

lijnen waarbij de klant centraal staat. 

Naast het zeer belangrijke klantcontact is kwaliteit altijd prominent aanwezig, 

samen met onze voornamelijk Duitse producenten waarborgen wij uw 

productieproces. 

In de loop van de jaren is er een solide klantenkring ontstaan die actief is in de 

interieurbouw, meubelbouw, badkamermeubelindustrie, standbouw, scheepsbouw 

en vele andere houtverwerkende bedrijven. 

 
 

 

 

 

Nieuw gevestigd op Park Bakestein Schaffenburg (Wattstraat 2) 

 

Schaffenburg is een “Rotterdams” familie bedrijf opgericht in 1995 en inmiddels 

wordt het bestuurd door de 2e generatie. Reinier Wijnbergen is de oprichter en 

heeft het een aantal jaar geleden overgedragen aan zijn kinderen, Wouter, 

Marieke en Heiko. 

  



 

“Beter een goede buur dan een verre vriend” 

  

Wat zijn wij blij met u als nieuwe buren! Maanden lang hebben wij geheid, 

gestampt, geparkeerd, troep gemaakt en wat al niet meer op Bakenstein. Nu, na al 

die maanden hebben wij afgelopen donderdag 27 augustus mogen tekenen voor 

de overdracht van het nieuwe pand. De volgende stap is aan ons zelf: de vloeren, 

de wandbekleding, de meubels en de daadwerkelijke verhuizing. 

  

Wij hopen de buren die wij nog niet kennen snel te ontmoeten. 

En u weet, als u een kopje suiker nodig heeft bent u altijd welkom! 

  

Tot snel ook namens mijn broers Wouter en Heiko, 

Marieke Wijnbergen 

   

 

 
 

 

Straatracen 

Er komen met regelmaat straatracen 

voor op het bedrijventerrein. Meest 

favoriete locatie is Groot Karreveld en 

de Ohmstraat. Meest favoriete dag is 

de zondagmiddag. De politie grijpt op 

deze momenten regelmatig in en heeft 

meerdere bekeuringen uitgeschreven.  
 

 



 

 

Op de overige dagen en bij voorkeur de avonden verzamelen vele jongeren om oa 

met elkaar te hangen, en te driften. Ook hier hebben we overlast van maar kan de 

politie niet op handhaven. De overlast die wij met name signaleren is het vele 

zwerfvuil dat zij achter laten. Bij schade die aangericht wordt vragen wij u dit te 

melden. Wij doen dit graag voor u maar ook u kunt melding maken via FIXI.  

 
 

 

 

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  
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