Nieuw- en incidentenoverzicht Q1 2021

Sneeuwval en gladheidsbestrijding
Mocht u signaleren dat er niet is gestrooid in gebieden waar u dit wel degelijk noodzakelijk vindt, kunt u dit
ook melden via FIXI.

Dit zijn de uitgangspunten voor het strooien binnen gemeente Zwijndrecht:
- Er wordt gestrooid op alle doorgaande verbindingsroutes in 50 km-zones;
- Er wordt gestrooid op vrij liggende fietspaden;

- Er wordt gestrooid op de routes naar voorzieningen, zoals huisartspraktijken, het ziekenhuis,
winkelcentra, scholen en kinderdagverblijven.
- Er wordt gestrooid op bedrijventerreinen in verband met het gebruik van zwaar materieel;
- De noodzaak van het sneeuw- en ijzelvrij houden van routes rondom bushaltes wordt van geval tot geval
beoordeeld door de strooileider.
- In straten met een verblijfsfunctie waar weinig auto's rijden en op voetpaden langs woningen wordt niet
gestrooid. Dit heeft geen prioriteit. We vragen bewoners dit zoveel mogelijk zelf te doen.

Kascommissie 2020 - 2021
De kascommissie heeft de financiën bekeken en
beoordeeld. De jaarrekening en de begroting is
goedgekeurd voor 2021. Onze dank gaat uit naar
Bas van der Kolk, Peter van der Linden en
Robert Kreukniet. De documenten zijn op te
vragen via info@parkmanagementbakestein.nl
Voor volgende controle zijn we wederom opzoek
naar ondernemers die onze boekhouding en
jaarrekening zouden willen controleren en
beoordelen. U kunt zich weer aanmelden!

Wenst u uw logo op ons digibord?
Zoals u inmiddels weet hebben we de
mogelijkheid om uw logo van het bedrijf mee te
laten draaien op ons Digibord aan het begin van
het bedrijventerrein. Dit logo moet dan
aangeleverd worden met een resolutie 384x384 JPEG bestand. Kosten hiervoor zijn jaarlijks €
200,00 excl.btw

Staat uw bedrijfsnaam al op één van de
bordjes?
Aan het begin van het bedrijventerrein staat een
frame met bedrijfsnamen en bij de straat waar u
gevestigd bent staat wederom een frame met
naambordjes. Staat u hier nog niet tussen en
wenst u dit wel?
Het is al mogelijk voor éénmalig € 125,00
exclusief btw per bordje. Bestellen kan via
info@parkmanagementbakestein.nl

Meerdere hulpdiensten werden donderdag 7 januari tegen half tien opgeroepen vanwege een
bedrijfsongeval aan de Ohmstraat in Zwijndrecht. Ter plaatse gekomen bleek het gelukkig mee te vallen.
Wel werd een persoon ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Het bestuur vanaf 2021 van Park Bakestein
Wim Stam
Robert Kreukniet
Marlies Putter
Arjan de Koning
Frank Steenvoorden

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

