
 

 

 

 

  

  

 

Nieuw- en incidentenoverzicht 2021 (2)  

 

 

 
 

 

Laatste oproep - bewegwijzering  

We hebben verschillende nieuwe bedrijven 

kunnen toevoegen aan het frame met de 

bewegwijzering naar de bedrijven. Het frame is 

nog niet vol, mist u zichtzelf in het frame dan kunt 

u nog bordjes bestellen tot 16 april. Kosten € 

125,00 excl. btw per bordje. Op de foto ziet u het 

beginframe, per straat is er dan een vervolgframe 

waar een tweede, of derde bordje in geplaatst 

kan worden.  
 

 

 

20 mei 2021 vanaf 16.00 uur 

Save the date voor het bijwonen van de jaarlijkse 

Algemene Ledenvergadering, die gehouden zal 

worden op donderdag 20 mei 2021. U zult 

begrijpen dat deze vergadering niet fysiek kan 

plaatsvinden, dus zal deze vergadering een 

videovergadering worden via MS teams. 

Aanvang van deze vergadering is om 16.00 uur. 

  

Indien u wilt deelnemen aan deze vergadering 

wordt u verzocht zich vooraf aan te melden via 

info@parkmanagementbakestein.nl Na aanmelding 

ontvangt u dan de link om op 20 mei in te loggen. 

Natuurlijk is het ook mogelijk om alleen vooraf uw 

opmerkingen/mening per e-mail door te geven 

mailto:info@parkmanagementbakestein.nl


 

(ook weer via info@parkmanagementbakestein.nl).  
 

 
 

 

Presentatie OZHZ aansluitend aan de ALV  

Aansluitend aan de ALV zal OZHZ 

(Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid) 

presenteren wat de stand van zaken is van het 

onderzoek dat zij uitvoeren op het bedrijvenpark. 

Hier worden een aantal koplopers gepresenteerd. 

Het is een aanrader om hier bij aan te sluiten.  
 

 
 

 

Nieuwe eigenaren en nieuwe naam TopSpin 

Centre 

Per 1 april 2021 is het TopSpin Centre 

overgenomen door Lennart Gouka, Alekos Kaisis 

en Diek Neurdenburg en is de naam veranderd in 

TopSpinplaza.. Drie ondernemers met 

verschillende disciplines. Zij worden gedreven 

door het feit dat  tennis en padel de ideale 

combinatie is voor 'de tennisclub van de 

toekomst'.   

 

 
 

 

Nieuwe naam - nieuw logo! 
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Brand in elektriciteitshuisje, 60 adressen zonder stroom 
In een elektriciteitshuisje aan de Wattstraat in Zwijndrecht is dinsdagochtend 9 maart 2021 brand 

uitgebroken. Volgens getuigen ging aan de brand een kleine explosie vooraf. Om 9.30 uur rukte de 

brandweer uit. Daarbij moest door de netbeheerder Stedin eerst de stroom van het transformatorhuisje 

worden afgesloten om de brand veilig uit te krijgen. Een blusvoertuig met schuim stond uit voorzorg 

paraat. Vanwege de brand zat een gedeelte van Zwijndrecht, zonder stroom. 

Na een uur was de brand onder controle en kon de brandweer overgaan tot het ventileren van het 

elektriciteitshuisje. Een tijdelijke omleiding zorgt voor stroom.Voor 9 aansluitingenis een tijdelijke 

aggregaat geplaatst. De precieze oorzaak van het ontstaan van de brand in het transformatorhuisje is nog 

niet bekend. 

 

 

 

Onderzoek verduurzamen bedrijventerrein 

Gemeente Zwijndrecht wil graag zoveel mogelijk over op duurzame energiebronnen. De aanleiding 

hiervoor is dat de aarde opwarmt, met alle negatieve gevolgen voor ons klimaat. Wij zullen de komende 

periode gaan onderzoeken welke mogelijkheden er liggen op ons bedrijventerrein. Mocht u al actief bezig 

zijn met het onderzoeken of zonnepanelen voor u een optie zullen zijn vragen we u zich te melden om te 

bekijken of er collectief mogelijkheden liggen.  



 
 

 

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 2021 van Park Bakestein 

Wim Stam, 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  
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