Nieuwsberichten en Incidentenoverzicht oktober 2020

Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden ivm aftreden van huidige
bestuursleden.
Wie wil ons team versterken en zijn of haar bijdrage leveren aan een
aantrekkelijk, en fijn bedrijventerrein?

LED bord

Het is weer mogelijk om uw logo van
uw bedrijf of vereniging te laten
plaatsen op het LED bord bij de entrée
van Park Bakestein voor slechts
€ 200,- per jaar, door uw logo aan te
leveren in de resolutie 384x384 als
JPEG bestand.

Meer weten? Laat het ons weten.

Even voorstellen...
Ik ben Nina Verheij, 21 jaar oud en
student Ruimtelijke Ordening en
Planologie aan de Hogeschool
Rotterdam. Ik ben een derdejaars
student en loop het komende halfjaar
mijn stage bij Parktrust. Mijn interesse
ligt vooral op het gebied van
vergroening en mobiliteit. De komende
tijd zal ik een aantal onderzoeken
uitvoeren en meelopen met het échte
bedrijfsleven waaronder hier op
Zwijndrecht. Enorm veel zin in dus!

Er komen weer meldingen binnen over een persoon die ongevraagd en
onuitgenodigd een bezoek brengt aan openstaande deuren en loodsen. Deze
meneer komt niks brengen en alleen maar halen. Als u hem aanspreekt heeft hij
legio smoesjes voor u klaar.. Deze meneer komt dus tijdens werktijden, breekt niet
in maar loopt gewoon binnen waar dit mogelijk is. Wij vragen u extra alert te zijn en
bij een verdachte situatie in te grijpen en hier direct 112 voor te bellen.

De komende periode zal Nina een onderzoek gaan uitvoeren naar het
parkeergedrag en de parkeerdruk op Park Bakestein. Zij heeft hiervoor contact
gelegd met gemeente Zwijndrecht en zal in samenwerking een overzicht maken
waarop de probleemlocaties worden aangegeven en bekijken wat voor

oplossingen hiervoor gevonden kunnen worden. Middels een digitale enquête zal
Nina u een aantal vragen stellen. Wij willen u vragen hier even tijd en aandacht
aan te besteden waardoor u ook inspraak kan hebben in eventuele oplossingen.

Met regelmaat worden er op het bedrijventerrein kentekens van geparkeerde
auto's gestolen. Helaas is dit vaak niet goed op camerabeelden terug te halen.
Wij vragen iedereen oplettend te zijn en bij een verdachte situatie hier melding
van te maken via 112. Ook vragen wij u dit bij ons te melden omdat met betere
tijdstippen en een signalement van de dader(s) we mogelijk met onze
camerabeelden de politite verder kunnen helpen.

Vogel stelt zich voor
Op 4 en 5 augustus was het dan zover, de verhuizing naar het nieuwe pand aan

de Wattstraat 40 te Zwijndrecht!

Totaalonderhoud in beton
Vogel was voorheen ook gevestigd in Zwijndrecht. In 1897 is het opgericht als
stukadoorsbedrijf en is het uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf voor
totaalonderhoud in beton. Vogel bestaat uit Vogel B.V., Vogel Kathodische
Bescherming B.V. en Vogel Belgium nv.

AAlround specialist
Onze kennis en ervaring reiken tot over de grens. Als aannemer van renovatie- en
onderhoudswerken begeleiden en realiseren we de meest uiteenlopende
projecten. Variërend in omvang van kleine balkons tot grote infrastructurele
bouwwerken, parkeergarages, fabrieken en woon- en kantoorgebouwen. Met een
compleet dienstenpakket.

Mourik Infra groep
Vogel maakt deel uit van de Mourik Infra groep en is een werkmaatschappij van de
Joh. Mourik & Co. Holding.

Joh. Mourik & Co. Holding is het verzamelpunt voor alle disciplines binnen de
groep. Hoewel alle activiteiten zijn ondergebracht in verschillende bedrijven, ligt
onze focus juist op het samenbrengen van alle kennis en ervaring die we hebben,
zodat we onze opdrachtgevers een totaalconcept kunnen bieden. De nadruk ligt
hierbij op wederzijds vertrouwen en samenwerking. Het beleid is erop gericht niet
de grootste, maar wel de beste te zijn.

Gloednieuw kantoor
De verhuizing is gelukkig goed verlopen. Een gloednieuw fris kantoor met een
ruime werkplaats en magazijn waar we hopelijk weer jaren met plezier kunnen
werken.
Het kantoor is duurzaam gebouwd. Het dak ligt vol met zonnepanelen waardoor
we zo goed als energieneutraal zijn. Een enorme vooruitgang is het aangename
klimaat binnen.

In verband met Corona is het niet mogelijk om een officiële opening te organiseren,
maar wil je toch even kennis komen maken, je bent van harte welkom!

Strengere landelijke corona maatregelen
U heeft wellicht afgelopen maandag 28 september jl. de persconferentie van premier Mark
Rutte en minister Hugo de Jonge gezien, waarin zij nieuwe maatregelen aankondigden. De
reden: het aantal besmettingen en het aantal overlijdens nemen landelijk weer toe helaas. Zo
ook in onze regio Zuid-Holland Zuid. Dat is zorgelijk, en zoals Rutte zei: "We lopen achter het
virus aan en we moeten voor het virus zien te komen." Daarom moeten we strengere
maatregelen treffen, zoals thuiswerken dat weer de norm wordt, tenzij het niet anders kan.
Over ongeveer 3 weken kunnen we dan zien of die maatregelen afdoende zijn. We hopen dan
weer te kunnen versoepelen.

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

