
 

 

 

 

  

  

 

Incidenten en nieuwsoverzicht  november - 2022  

 

 

 
 

 

Afsluiting Munnikensteeg vanaf 28 

november 2022 

De werkzaamheden zullen 28 

november starten en worden in twee 

fases uitgevoerd. Hierbij zal een 

weghelft worden afgesloten en de 

andere weg helft openblijven. Voor de 

weghelft die tijdelijk afgesloten wordt 

zal een omleidingsroute worden 

ingezet. In totaal zullen de 

werkzaamheden 4 weken gaan duren. 

Gestart wordt met het afsluiten van de 

weg helft vanaf De Geer, in de tweede 

fase zal de weg helft vanaf de A16 

voor twee weken zijn afgesloten. Er 

zal een losse e-mail worden 

verzonden met de tekeningen en 

omleidingen. 

 

   
 

 



 

 

 

 

 

Auto rijdt bedrijfspand binnen 

Het is bekend dat op het industrieterrein hard gereden wordt, blijkbaar is en blijft 

het interessant om daarmee te experimenteren. In de nacht van 12 op 13 

november 2022 werd er erg hard gereden op het bedrijventerrein. Want hoe hard 

kan je eigenlijk door de bocht van de Houtkopersstraat naar de 

Mandemakersstraat? Twee jonge heren hebben het een beetje verkeerd ingeschat 

en stonden ineens  binnen bij Johan Smit Fasteners Holland met een grote ravage 

tot gevolg. Politie is op de alarmmelding afgekomen, heeft de daders opgepakt 

opgepakt, ‘s nachts de wagen laten wegtakelen en het pand zo goed als mogelijk 

laten dicht timmeren. De afhandeling wordt door de politie verder uitgevoerd. 

Hierboven een camerabeeld van het voertuig en de puinhoop bij Johan Smit 

Fasteners Holland nadat de pui is dichtgetimmerd.  

 

 

 

Inbraak Hulters 

In het weekend van 15/16 oktober 

2022 is er ingebroken bij Metaalhandel 

& Recycling Hulters BV. Met de 

camerabeelden van ondernemers 

gevestigd op het bedrijventerrein in 

combinatie met de camera's die 

geplaatst zijn door Stichting De Geer 

hebben we een goed overzicht van de 

gebeurtenis kunnen vastleggen. De 

politie kan hiermee verder in hun 

onderzoek.  



 

Foto ter illustratie. © ANP  
 

 

 

 

Vandalisme Fruiteniersstraat 

Als je een gezellige avond hebt gehad en je vindt het nodig om een wegwijzerbord 

uit een frame te trappen kan het zomaar zo zijn dat dit op camerabeelden terug te 

halen is. En als we de auto dan ook nog kunnen traceren en het kenteken kunnen 

doorgeven aan de politie dan is de kans groot dat je een belletje kunt verwachten 

om de schade te vergoeden. Zo ook dit keer.   

 
 

 

Leren en Werken in Zwijndrecht  

De website ZoZwijndrecht.nl heeft een 

nieuwe optie gekregen. Een 

mogelijkheid om je als bedrijf aan te 

melden en een oproep te doen aan de 

studenten in Zwijndrecht en omgeving. 

Laten we met zijn allen proberen de 

jongeren in onze eigen gemeente te 

houden na hun opleiding en helpen bij 

het maken van vervolgopleidingen. 

We laten zo zien welke mooie 

bedrijven er zijn gevestigd en welke 

leertrajecten er mogelijk zijn in 

Zwijndrecht.  
 

 



 

 

LET OP!! - Opslag - Afstand tot gebouwen 

Brand buiten een gebouw kan door brandoverslag leiden tot een gebouwbrand. 

Buitenopslag van brandbare goederen kan daarom het beste op een afstand van 

minimaal 10 meter van het gebouw plaatsvinden. Dat geldt ook voor gebouwen 

richting naastgelegen percelen. Denk hierbij ook aan voertuigen met brandbare 

lading die op uw terrein zijn geparkeerd  

 
 

 

KVO-B 

Inmiddels is het Plan van Aanpak 

gemaakt en deze zal samen met de 

inspecteur van KIWA op 26 januari 

2023 worden beoordeeld waarop we 

hopen weer gecertificeerd te zijn voor 

de komende drie jaar.  
 

 



 

 

 

Parkeerverbod  

Op het gehele bedrijventerrein De 

Geer is het verboden te parkeren voor 

vrachtwagens en trailers. Door de 

overlast in heel Zwijndrecht heeft de 

Gemeente Zwijndrecht opdracht 

gegeven extra te controleren op 

geparkeerde vrachtwagens op de 

bedrijventerreinen. Een 

gewaarschuwde ondernemer telt voor 

twee!  
 

 
 

 

Gladheidsbestrijding  

Sneeuw, vorst en ijzel zorgen vaak voor 
behoorlijk veel winterse overlast en 
ontregelt zo het reguliere bedrijfsleven. 
Onbereikbare bedrijfspanden, valpartijen 
en schade zijn een paar voorbeelden. 
J.L.Rijsdijk BV. kan via een wintercontract 
strooizoutkisten voor u verzorgen. Het 
wintercontract loopt van 1 november tot 1 
april. Bij het aangaan van een contract 
worden de kisten bezorgd en voor eind april 
van het volgende jaar zullen zij de kisten 
weer bij u ophalen.  

 

 

 

 

Voor meer informatie: Gladheidsbestrijding - J.L. Rijsdijk B.V. (jlrijsdijkbv.nl)  

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.jlrijsdijkbv.nl%2Faanneming%2Fgladheidsbestrijding%2F&data=05%7C01%7Cmwalraven%40parktrust.nl%7C7760ab525d41414158da08dacd39130c%7C12b21c7c0e0341d6b298219a39e7792d%7C0%7C0%7C638047942296074333%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=v3cI2kzwTHtYXs0XPnqtVyYh8dThajtg8xHEbgaEEXw%3D&reserved=0


 

 

Investeringssubsidie voor het 

verduurzamen van het bedrijfspand 

Afgelopen maanden zijn wij in 

 samenwerking met Energieke Regio 

actief bezig geweest met het uitvragen 

van subsidiebelangstelling bij 

ondernemers. Dit was een groot 

succes, vele ondernemers hebben 

zich ingeschreven en inmiddels is de 

subsidie toegekend.  

   
 

 
 

 

Bakkie doen? 

U vindt de bezoekverslagen terug op 

onze website onder de tab 

'Op de koffie bij.... 

Stichting industrieterrein de Geer 

Zwijndrecht | bedrijventerreindegeer.nl 

 Bij wie zijn wij nog meer welkom?  
 

 

 

 

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

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

Dhr. L. Pijl                          Penningmeester                     MPM Holding 

Dhr. S. Leegwater             Algemeen bestuurslid             Leegwater Special Truck 

Dhr. R. Klaasse                 Algemeen bestuurslid             To The Point      

Dhr. D. van der Zee           Algemeen bestuurslid             WB Firepacks 

Dhr. P. Goulooze               Algemeen bestuurslid             Goulooze Hoveniers  

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bedrijventerreindegeer.nl%2Fop-de-koffie-bij.html&data=05%7C01%7Cmwalraven%40parktrust.nl%7C7760ab525d41414158da08dacd39130c%7C12b21c7c0e0341d6b298219a39e7792d%7C0%7C0%7C638047942296074333%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5w9h%2BSpo3yIC9rHcwSEYNjBuI8o%2FapPY%2BmArGtigDj8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bedrijventerreindegeer.nl%2Fop-de-koffie-bij.html&data=05%7C01%7Cmwalraven%40parktrust.nl%7C7760ab525d41414158da08dacd39130c%7C12b21c7c0e0341d6b298219a39e7792d%7C0%7C0%7C638047942296074333%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5w9h%2BSpo3yIC9rHcwSEYNjBuI8o%2FapPY%2BmArGtigDj8%3D&reserved=0


 

 

 

Meld overlast van zwerfvuil en andere meldingen 

openbaar gebied in de app van FIXI of maak een 

account aan via internet.  

 

 

  

 

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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