
 

 

 

  

  

 

Incidenten en nieuwsoverzicht november / december 

2019  

 

  

  

  

 

 

 

Nog even en dan staan de feestdagen weer voor de deur. Een tijd waarin het 

langere tijd “stil” is op het bedrijventerrein. Dit is dan ook de tijd dat eventuele 

calamiteiten later ontdekt worden! U kunt daarbij denken aan brand of inbraak. 

Rondom Oud & Nieuw zijn de risico’s vele malen groter. Daarom is het nu een 

goed moment om aan veiligheid tijdens de feestdagen aandacht te besteden.  

 

Sluit ramen en deuren:  

Zorg dat er iemand verantwoordelijk is voor een sluitronde voor het sluiten van 

ramen, deuren en het aanzetten van de alarminstallatie en doven van de binnen 

verlichting. 

 

Buitenverlichting: 

Zorg voor goede buiten- en gevelverlichting, zodat eventuele inbrekers sneller 



 

gezien worden. Houd er rekening mee dat de verlichting niet het zicht van de 

camera belemmert of verblindt. 

 

Uitstraling: 

Laat belangrijke documenten of waardevolle spullen niet in het zicht liggen. 

Zorg ook dat uw buitenterrein er verzorgd en opgeruimd uitziet. Een nette 

uitstraling van een terrein of gebouw verkleint de kans op inbraak en 

vandalisme. Bijzonderheden vallen ook sneller op!  

 

 

 

 

Brandgevaar: 

-  Sla uw (overtollige) zaken zoveel mogelijk op binnen het gebouw. 

-  Richt voor buitenopslag een vaste plek in, zover mogelijk van het  gebouw (bij 

voorkeur op een afstand van 10 meter). 

-  Maak gebruik van afsluitbare afvalcontainers. 

-  Zet geen extra afvalmaterialen naast de afvalcontainer. 

-  Zet uw afvalcontainers vast, zodat die niet verplaatst kan worden of zet deze 

na werktijd binnen het gebouw. 

-  Zorg voor tijdige afvoer van (overtollige) zaken en het legen van uw 

afvalcontainer. 

-  Controleer bij einde werktijd of uw terrein is afgesloten, zodat derden niet bij 

de buiten opgeslagen materialen kunnen. 

-  Ga in gesprek met uw buurman als de buitenopslag op zijn terrein een 

brandgevaarlijke situatie voor uw bedrijf kan opleveren.  

 



 

 

Op donderdag 28 november hebben we onze eindejaarsbijeenkomst gehad in 

de lounge van het Ara Hotel. Hier hebben we u geïnformeerd over de lopende 

zaken en komende acties. Ook hebben we nader kennis kunnen maken 

met burgemeester Hein van der Loo en Esther van der Kaag. Esther is de 

opvolgster van Gerard Keuzenkamp en accountmanager bedrijven bij gemeente 

Zwijndrecht.  

 



 

 

We hebben twee incidenten doorgekregen die zijn geweest in het weekend van 

15 november tot 17 november. 

Op de Mandemakersstraat is een inbraak geweest bij een brievenbus,en er is 

ingebroken in een bestelwagen welke geparkeerd stond achter het hek aan de 

Scheepmakersstraat. Helaas konden we geen camerabeelden combineren en 

een eventueel voertuig achterhalen. Mocht iemand iets ongewoons opvallen, 

laat dit dan bij ons weten.  

 
 

 

Wij constateren tijdens onze avond en 

nacht ronde op het terrein dat er veel 

onnodige verlichting blijft branden. 

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  
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