Nieuws- en incidentenoverzicht 2022 (Q1)

Camera ivm straat-racen Ohmstraat
Er is een extra camera geplaatst op het Groot Karreveld om sneller in te kunnen grijpen bij het straatracen wat hier nog steeds met regelmaat voorkomt. Het betreft een speeddome camera met een
behoorlijke mogelijkheid om goed in te zoomen. Signaleert u straat-racen meldt dit dan direct bij de politie
via 0900-8844 Zij proberen zo snel mogelijk te schakelen. Een app naar Monique op 06-36155055 geeft
haar de gelegenheid even mee te kijken en de ernst in te schatten.

Extra cameramast Oude Stationsweg
De vergunning is verleend om een extra cameramast te plaatsen op de Oude Stationsweg. Met deze
uitbreiding hebben we ook dit stuk van Park Bakestein in beeld. Op dit moment wachten we op de
aansluiting die Stedin moet aanleveren. Als de camera live is zullen we u hierover berichten.

Total Roof Care
Op kavel 9 wordt het nieuwbouwpand van TRC gebouwd. Het begint al behoorlijk vorm te krijgen. Het dak
regelen zij uiteraard zelf en daar gaan zij dan ook voor een ecologische en duurzame oplossing. Mooi
bedrijf om in ons midden te hebben.

Inbraak op klaarlichte dag
Deze sprinter met valse kentekens heeft op 15 maart ingebroken op de Wattstraat en een behoorlijke slag
geslagen. De wagen is best opvallend en heeft ook behoorlijk schade. Mocht u deze wagen kennen of
herkennen vragen wij u dit te melden.

Snelheidsdisplay
Op heel Park Bakestein geldt een snelheidslimiet van 30 km per uur. Dit is op de Einsteinstraat natuurlijk

een echte uitdaging om te rijden. Hier rij je al snel iets te hard. Maar tussen te hard rijden en erg te hard
rijden is nog steeds een groot verschil. De hoogste snelheid die is gemeten is 124 km per uur. Dit is
gelukkig éénmalig geweest. Echter hebben er wel 302 auto’s de snelheid tussen 90-100 km per uur weten
te halen. Dit wordt dan wel zorgwekkend. 1083 auto’s reden 70-80 km per uur. Dit zijn serieuze aantallen.
De snelheid is gemeten vanaf 9 december tot 21 januari en er zijn in die tussentijd 164912 auto’s
gepasseerd. Zie hieronder het hele overzicht.

Nog vacant!!
Helaas is de functie 'voorzitter' nog niet ingevuld.
Wie o wie komt het bestuur versterken zodat
Wim Stam zijn verdiende stapje terug kan
zetten?

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, 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

