Nieuw- en incidentenoverzicht 2021 (december)

Snelheidsdisplay
Heeft u hem al gespot? En zag u rood of zag u
groen? We zijn begonnen met het monitoren van
de snelheid die gereden wordt op de
Einsteinstraat. Zo worden wij en onze gasten
erop geattendeerd wat de snelheid is die gereden
wordt. later zullen wij u een overzicht geven of
iedereen zich netjes aan de snelheden houdt, of
juist niet.

De ondernemersbijeenkomst op donderdag 11 november goed bezocht.
Na een warm welkomstwoord gesproken door Wim Stam waarin hij heeft aangegeven dat dit zijn laatste
optreden is als voorzitter van Park Bakestein heeft ook Nico Hensen van COJ Denim nog een paar mooie
woorden gesproken als gastheer van de locatie. Na een terugblik en vooruitblik aangegeven door
Monique zijn een aantal pitchers aan het woord geweest waarna we konden genieten van de hapjes en
drankjes geserveerd door Spare Rib Express. Bedankt voor jullie aanwezigheid en input om het
bedrijventerrein collectief nog beter, veiliger en mooier te maken.

Penningmeester gevonden!!
Vanaf januari 2022 zal Marion Kiele van COJ
Denim het bestuur versterken door de functie
'Penningmeester' op zich te nemen. Wij zijn hier
erg blij mee en heten haar van harte welkom.

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

