
 

 

 

  

  

 

Incidenten en nieuwsoverzicht november/december 2020  

 

 

 

 

In het bestuur van stichting De Geer gaan er veranderingen plaatsvinden. We hebben meerdere keren 

een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden en deze hebben zich ook gemeld. We hebben taken 

opnieuw verdeeld en in 2021 zullen we de overdracht van de taken verder voortzetten. 

 

Mocht u bezwaar hebben tegen de veranderingen binnen het bestuur vragen we u dit te melden via 

info@bedrijventerreindegeer.nl 

 

Hierbij het voltallige bestuur: 

 

Mevr. A. van der Valk         Voorzitter (va 2021)                Hotel ARA 

Dhr. J. van der Giessen     Secretaris (va 2021)               Bakker & Co 

Mevr. J. Saris                     Penningmeester (va 2021)     Vastgoed beheer 

Dhr. R. Noppen                  Algemeen bestuurslid             Beheermaatschappij A3R BV 

Dhr. K. Koçakoglu              Algemeen bestuurslid             Van Wijk & Boerma Firepacks 

Dhr. L. Pijl                          Algemeen bestuurslid             MPM Holding 

Dhr. R. Klaasse                 Algemeen bestuurslid             To The Point      
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Dhr. S. Leegwater             Algemeen bestuurslid             Leegwater Special Truck  

 
 

 

Donkere Dagen Offensief 

Inbrekers grijpen de donkere herfst- en 

wintermaanden aan om vaker hun slag te slaan. 

In het donker zijn zij minder zichtbaar en kunnen 

zij gemakkelijker hun gang gaan. Tijdens de 

feestdagen zijn de bedrijventerreinen stil en 

verlaten en vaak een doelwit voor inbrekers.  

 

 

 

Tips: 

• Sluit ramen en deuren en doe alles goed op slot.  

• Laat sleutels nooit aan de binnenkant van de deur zitten. 

• Leg waardevolle spullen uit het zicht. 

• Bel direct 112 bij verdachte situaties. De politie komt liever te vaak dan te laat. Snel alarm 

slaan, betekent een grotere kans om de inbrekers te pakken. 

• Tot slot: wacht niet totdat je zelf slachtoffer wordt, maar zorg preventief voor goed hang-en-

sluitwerk. 

 

 
 

 

 

LET OP! 

In verband met de hoge snelheden die gereden 

worden op oa de Geerweg zal de komende 

maanden er extra gecontroleerd worden. U bent 

hierbij gewaarschuwd.  

 

 



 

 

Deze meneer van Noord Afrikaanse afkomst en 47/48 jaar oud, 

verplaatst zich lopend en op de fiets en vult zijn dag met 

binnenlopen bij bedrijven en met een legio smoesjes te stelen wat 

er te stelen valt. Deze meneer is een bekende van de politie. Elke 

keer als meneer weer vrijkomt begint het opnieuw. Afgelopen 

dagen is hij gesignaleerd op meerdere bedrijventerreinen in 

Zwijndrecht. Hij spreekt met een accent en heeft een vlotte 

babbel. We willen jullie allemaal vragen alert te zijn op jullie 

spullen. Signaleren jullie deze meneer bel dan de politie via 112 

en waarschuw de buren.  

Meneer draagt meestal een pet en draagt een bril met vierkant 

montuur en heeft een smal postuur.  
 

 

 

 

Lekkend vat zorgt voor gaslucht in deel Zwijndrecht 
Een lekkend vat heeft zaterdag 31 oktober voor stankoverlast gezorgd in een deel van Zwijndrecht. De 

brandweer kreeg een melding van een ondernemer gevestigd op bedrijventerrein De Geer die een flinke 

gaslucht rook. 

De brandweer heeft met meerdere blusvoertuigen en in samenwerking met de politie een onderzoek 

ingesteld. Uit het onderzoek bleek dat de lucht afkomstig was van een transportbedrijf op het 

industrieterrein . Bij het transportbedrijf werd een lekkend vat aangetroffen, wat de stankoverlast 

veroorzaakte. Het vat bevatte een stof die wordt toegevoegd aan aardgas om het meer geur te geven, 

hierdoor roken inwoners dan ook een flinke gaslucht. De lekkage is verholpen. 



 

 

 

Stoffelijk overschot 

 

Op donderdag 22 oktober is in een bedrijfspand aan de Gildenweg in Zwijndrecht een dode jonge vrouw 

aangetroffen. Nadat om 08.45 uur twee ambulances naar het pand geroepen werden, werd het kantoor al 

snel plek van onderzoek voor de recherche en de forensische opsporing van de politie. 

Het anonieme kantoorpand aan de Gildenweg is al geruime tijd een raadsel voor menigeen. Volgens 

werknemers van omliggende bedrijven is alleen duidelijk dat het pand vooral ‘s avonds bezocht wordt 

door Oost-Europeanen.  

 
 

 

Onderzoek parkeerdruk, parkeergedrag en 

verkeersveiligheid 

 

Onze stagiaire Nina Verheij is bezig met het 

onderzoek naar de parkeerproblemen en de 

verkeersveiligheid op bedrijventerrein De Geer. 

Hiervoor heeft iedereen een enquête per e-mail 

ontvangen. Deze is veelvuldig ingevuld en 

levert een goede bijdrage aan het onderzoek. 

Mocht u vragen hebben over het onderzoek kunt 

u ons deze laten weten. Eind december zal het 

onderzoek afgerond zijn en sturen wij het 

onderzoeksverslag op verzoek toe.  
 

 



 

Regelgeving parkeren grote voertuigen 
In de gemeente Zwijndrecht is het verboden om een voertuig te parkeren dat langer is dan 6 meter of 

hoger dan 2,4 meter, inclusief lading (APV art. 5.8.). Bedrijven en chauffeurs dienen deze voertuigen 

zoveel mogelijk op eigen terrein te parkeren. 

Nieuwe regelgeving voor het 's nachts parkeren van grote voertuigen 
In het 2e kwartaal van 2020 wordt er voor het parkeren van grote voertuigen in de avond en nacht een 

parkeerverbod ingevoerd op de aangewezen grote voertuigen parkeerplaatsen in Zwijndrecht. Tussen 

21:00 uur 's avonds en 05:00 uur 's ochtends is het verboden om grote voertuigen te parkeren op de 

aangewezen parkeerplaatsen. Chauffeurs die aan Zwijndrecht verbonden zijn komen in aanmerking voor 

een ontheffing om toch in de nachtelijke uren te kunnen parkeren. Alle informatie met betrekking tot het 

aanvragen van een ontheffing en de inwerking treding voor het parkeerverbod zal voor die tijd op deze 

webpagina bekend worden gemaakt.  

Waar mogen grote voertuigen wel parkeren? 
 

 

 
 

 

 

Meld overlast van zwerfvuil en andere meldingen 

openbaar gebied in de app van FIXI of maak een 

account aan via internet.  

 

 

Infographic over brandveilig ondernemen  

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Zwijndrecht/83561.html


  

 

  

 

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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