
 

 

 

  

  

 

Incidenten en nieuwsoverzicht januari en februari 2020  

 

 

 
 

 

 

Bijen 

Heel af en toe op een zonnige dag kunt u al een bij zien 

vliegen die de omgeving afzoekt naar voedsel. Het zal 

niet lang meer duren voordat ons volk weer volop aan het 

werk zal gaan. De bijen hebben overwinterd in de kast en 

maken het goed. Ook komend seizoen hopen we weer op 

een mooie en vooral lekkere oogst. Wij houden u 

natuurlijk weer op de hoogte van de activiteiten.  
 

 
 

 

KVO-B (keurmerk Veilig Ondernemen 

Bedrijventerreinen) 

Het Keurmerk Veilig Ondernemen is een keurmerk 

dat werkt met certificaten. Het doel is zorgen voor 

een veilige omgeving voor ondernemers. 

Bedrijventerrein De Geer is een gecertificeerd 

bedrijventerrein. Hiervoor werken ondernemers, 

politie, brandweer, Stichting De Geer en de 

surveillancedienst samen. Op 10 maart zal er weer 

een schouw gereden worden met de deelnemende 

organisaties. Het certificaat is in 2017 afgegeven 

en zal dit jaar verlengd gaan worden.  
 

 



 

 

Parkeerdruk 

Er worden op het bedrijventerrein steeds vaker meldingen gemaakt over de 

parkeerdruk. De regel op bedrijventerrein De Geer is dat er geparkeerd dient te 

worden op eigen terrein. Doordat deze regel regelmatig niet wordt nageleefd 

ontstaat er irritatie. Wij zullen komende periode een onderzoek instellen naar de 

overtreders en bekijken of er een oplossing is voor het probleem.  

 

 

Stormschade 

Bij een bedrijfspand aan de Fruitenierstraat is donderdagavond 20 februari door 

de stevige wind een fietsenhok de lucht in gevlogen. De brandweer kwam ter 



 

plaatse om de brokstukken op te ruimen en moest daarbij een deel van de weg 

afzetten. Verschillende palen moesten doorgeslepen worden om de boel af te 

kunnen voeren. De brandweermensen waren anderhalf uur bezig om alles op te 

ruimen.  

 
 

 

Inbraak 

In de nacht van vrijdag 14 op zaterdag 

15 februari is er ingebroken bij PitStop 

op de Gildenweg.  

 

 
 

 

Het raceseizoen is weer begonnen. 

Op zondag 2 februari en zondag 1 

maart heeft een grote groep zich weer 

verzameld op de Mandemakersstraat. 

De politie is ingeschakeld en heeft de 

groep verzocht te vertrekken. We 

hebben het terrein gecontroleerd op 

vernielingen maar dit keer geen 

bijzonderheden gesignaleerd. Mocht u 

zien dat er een groep zich aan het 

verzamelen is vragen wij u dit via 

0900-8844 te melden. De politie van 

Zwijndrecht is inmiddels bekend met 

het probleem en zal in actie komen.  
 

 



 

 

Zwijndrecht heeft de portemonnee getrokken om de gemeente als werkgever in 

beeld te brengen. Zondag 26 januari om 16.30 uur is de gemeente te zien 

geweest in het tv-programma ‘Da's goed geregeld’. De gemeente ziet het 

programma als een investering. Zwijndrecht heeft regelmatig vacatures openstaan.  

 

  

 

 

Wij constateren tijdens onze avond en 

nacht ronde op het terrein dat er veel 

onnodige verlichting blijft branden. 

Brandende verlichting binnen de 

panden geven vaak zicht op 

materialen die interessant kunnen zijn 

voor ongewenste bezoekers. Wij 

vragen u hier op te letten en 

verlichting bij vertrek van het pand uit 

te doen.  
 

 



 

Meld 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 De Geer 

info@bedrijventerreindegeer.nl of 06-36155055  

  

 

  

 

www.bedrijventerreindegeer.nl  
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