
 

  

 

 

 

 

 

Incidenten en nieuwsoverzicht mei en juni 2020  

 

 

 

 

 

Door de beperkingen die de  corona maatregelen met zich meebrengen hebben 

we nog geen ALV kunnen houden. We gaan u op korte termijn een digitale ALV 

toezenden. Hier vragen we u een paar vragen te beantwoorden. Het gezellige 

gedeelte dat bij een ALV hoort zullen we in het najaar alsnog organiseren. 

Wordt vervolgd!  

 



 

 

Groen en biodiversiteit 

De afgelopen maanden hebben we een onderzoek uit laten voeren voor het 

verbeteren van het groen en de biodiversiteit op het bedrijventerrein. Door de 

corona maatregelen zijn de bezoeken aan de ondernemers niet uitgevoerd en zal 

de rapportage hoofdzakelijk gaan over het openbaar gebied. Zodra het rapport 

gereed is zullen wij u hierover informeren. 

We hebben het project op donderdag 25 juni af kunnen ronden met het plaatsen 

van een aantal vogelverblijven. Hierbij was wethouder Jacqueline van Dongen 

aanwezig. De vogelverblijven zijn opgehangen aan een aantal bomen op de 

Gildenweg. Deze vogelverblijven zijn gemaakt door heer (Hennie) Daalmeijer. 

Woonachtig in Heerjansdam. Wij zijn super blij met de inzet van deze 

ervaren creatieveling.  

 



  

 

 

Valkenkast 

Aan een lantaarnpaal op de 

vrachtwagenparkeerplaats aan de 

Houtkopersstraat willen we een 

valkenkast gaan plaatsen. Deze kast 

is ook door heer Daalmeijer 

aangeleverd. In de omgeving is een 

valken echtpaar met 5 jongen. Deze 

jongen zullen een eigen verblijf in de 

omgeving zoeken. En met het oog op 

de biodiversiteit die minder wenselijk 

is (ratten) zouden zij ervoor kunnen 

zorgen dat deze overlast vermindert. 

En, het is natuurlijk een pracht vogel! 

We hopen zo spoedig mogelijk de 

bewoners met hun kroost te kunnen 



 

laten zien middels een webcam die we 

in de kast zullen plaaten.  
 

 
 

 

Eerste oogst is gereed 

De eerste potjes honing zijn 

gereed.De echte liefhebbers kunnen 

zich dus weer melden.   
 

 

 

 

Nieuwe straatraces met scooters! 

De races met opgevoerde voertuigen, waarbij halsbrekende capriolen 

uitgehaald worden, zijn weer volop aan de gang.. Met name op de 

Mandemakersstraat is er veel overlast. Overlast van overmatig zwerfvuil, 

beschadigd wegdek en onveilige situaties. We doen er alles aan om het tegen 

te gaan. We vragen jullie bij het signaleren van het samenkomen van een groep 

dit direct te melden via 0900-8844 bij de politie. Dit kan ook anoniem. Melding 

bij het parkmanagement wordt ook gewaardeerd om een goed overzicht te 

krijgen van de werkelijke overlast.  

 



 

 

FIXI app: meldingensysteem voor de openbare ruimte 
Via Fixi worden meldingen eenvoudig aan de betreffende locatie gekoppeld, 

kunnen foto's makkelijk worden toegevoegd en meldingen worden gevolgd. Het 

is ook makkelijk om te zien of iemand anders de melding al heeft gemaakt.  

Je kunt de Fixi app gratis downloaden om op de mobiele telefoon te gebruiken. 

De app is beschikbaar in de Appstore en Google Playstore. Direct een melding 

maken via de app of website werkt het makkelijkste en snelste.   

 

 

KVO-B (Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen) 

 

Op dinsdag 9 juni hebben we de audit die is uitgevoerd door KIWA weer 

doorstaan. Het certificaat is verlengt met 3 jaar. 

 



 

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan de 

bedrijfsvoering behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te 

waarborgen, is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld door het 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).  

 

 

Het KVO helpt de betrokken partijen (gemeente, politie, brandweer en 

surveillancedienst) gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en 

onderhoud aan te pakken. De veiligheidsproblemen worden in kaart gebracht, 

oplossingen gezocht en maatregelen genomen. 

 

Verzekeraars geven vaak een korting op de premie als u aantoont dat het terrein 

KVO-B gecertificeerd is.  

 

 

 

 

Onderzoek parkeerdruk en parkeergedrag 

In het najaar zullen wij een onderzoek uitvoeren naar de parkeerdruk en het 

parkeergedrag.op het bedrijventerrein. Hiervoor hebben we een student gevraagd 

het onderzoek uit te voeren. Wij zullen u op de hoogte brengen wanneer het 

project werkelijk zal starten.  

 

  



 

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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