
 

 

 

 

  

  

 

Nieuws- en incidentenoverzicht 2022 november  

 

 

 
 

 

Nog vacant!! En met spoed gezocht! 

Helaas is de functie 'voorzitter' nog niet 

ingevuld. Wie o wie komt het bestuur 

versterken zodat Wim Stam zijn verdiende 

stapje terug kan zetten?  

 

 
 

 

 

 

Meld je nu aan voor het 

kerstontbijt op 15 december 2022 

 

Locatie: KoffiePartners Ohmstraat 14 

 

Van 8.00 tot 10.00 uur 

 

Even gezllig samenzijn en netwerken 

met je buren!  

 

 



 

  

 

 

Red de Egel 

In het kader van het verhogen van de biodiversiteit maar vooral voor het goede 

doel ‘Red de Egel’ hebben we samen met de Scouting Panoord  5 egeltjes mogen 

ophalen bij de egelopvang in Papendrecht. Ze hebben een prachtig onderkomen 

gekregen op het Panoord terrein wat onderdeel is van bedrijvenpark Bakestein 

waar goed voor ze gezorgd zal worden.  

 

 
 

 

Leren en Werken in Zwijndrecht  

De website ZoZwijndrecht heeft een 

nieuwe mogelijkheid gekregen. Een 

mogelijkheid om je als bedrijf aan te 

melden en een oproep te doen aan de 

studenten in Zwijndrecht. Laten we 

met zijn allen proberen de jongeren in 

onze eigen gemeente te houden voor 

opleiding. We laten zo zien welke 

mooie bedrijven er zijn gevestigd en 

welke leertrajecten er mogelijk zijn. 

 

   
 

 



 

 

LET OP!! - Opslag - Afstand tot gebouwen 

Brand buiten een gebouw kan door brandoverslag leiden tot een gebouwbrand. 

Buitenopslag van brandbare goederen kan daarom het beste op een afstand van 

minimaal 10m van het gebouw plaatsvinden. Dat geldt ook voor gebouwen op 

naastgelegen percelen. Denk hierbij ook aan voertuigen die op uw terrein zijn 

geparkeerd  

 
 

 

Gladheidsbestrijding 

Sneeuw, vorst en ijzel zorgen vaak 

voor behoorlijk veel winterse overlast 

en ontregelt zo het reguliere 

bedrijfsleven. Onbereikbare 

bedrijfspanden, valpartijen en schade 

zijn een paar voorbeelden. 

J.L.Rijsdijk BV. kan strooizoutkisten 

voor u verzorgen. Het wintercontract 

loopt van 1 november tot 1 april. Voor 

eind april zullen zij de kisten weer bij u 

ophalen.  
 

 

 

Meer informatie: Gladheidsbestrijding - J.L. Rijsdijk B.V. (jlrijsdijkbv.nl)  

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.jlrijsdijkbv.nl%2Faanneming%2Fgladheidsbestrijding%2F&data=05%7C01%7Cmonique%40parktrust.nl%7C76b291b2c3d740fd8c2e08dac953d7d9%7C12b21c7c0e0341d6b298219a39e7792d%7C0%7C0%7C638043659319541025%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=eEX1gNAozLvjqvtRTYO9w4N9T9sErgclnZKOODv9NAE%3D&reserved=0


 

 

Parkeerverbod  

Op heel Park Bakestein is het 

verboden te parkeren voor 

vrachtwagens. Door de overlast in 

heel Zwijndrecht heeft Gemeente 

Zwijndrecht opdracht gegeven extra te 

controleren op geparkeerde 

vrachtwagens op de 

bedrijventerreinen. Ondanks dat het 

aangegeven staat komt het ook voor 

op Park Bakestein maar is er nu dus 

extra aandacht voor.   
 

 

 

VDV Logistics 

Op donderdag 29 september zijn Arjan de Koning en Monique Walraven op de 

koffie geweest bij Lennard van de Vreede (eigenaar), en Dennis Snoek 

(operations) van VDV Logistics gevestigd aan de Daltonstraat 18 te Zwijndrecht. 

  

VDV logistics is opgericht in september 2022 en gevestigd op Park Bakestein in 

Zwijndrecht. Vanuit deze locatie bedienen zij een wereldwijd klantenbestand. Zij 

gaan geen uitdaging uit de weg, maar pakken problemen met passie en expertise 

aan. 

  



 

De mogelijkheden zijn eindeloos bij VDV Logistics. ze verwelkomen veel 

verschillende soorten uitdagende projecten, van kleine tot meer complexe grotere 

projecten. Ze houden ervan om aan de wensen en behoeften van de klant te 

voldoen. 

  

Lennard van de Vreede en Dennis Snoek 

Beide heren zijn 39 jaar en woonachtig in Zwijndrecht. Ze kennen elkaar al vanaf 

hun jeugd en hebben ook beide een loopbaan in de transportwereld en logistiek. 

Lennard is de oprichter van VDV logistics en Dennis sloot al snel aan. Met de 

ervaring van Lennard in exceptioneel transport en projecten en Dennis als planner 

en Freight Forwarder vullen de heren elkaar heel goed aan.  

 
 

 

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 2022 van Park Bakestein 

Wim Stam, Marion Kiele, 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  

  

 

mailto:info@parkmanagementbakestein.nl
mailto:info@parkmanagementbakestein.nl


  

 

www.parkmanagementbakestein.nl  
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