Incidenten en nieuwsoverzicht april - mei 2019

Hierbij ontvangt u het overzicht van de incidenten van afgelopen periode welke
zijn geweest op bedrijventerrein De Geer.

Goed nieuws.
De aanhanger met chemische stoffen is eind april verwijderd van ons terrein.
Dank aan onze wijkagent!

We hebben meerdere meldingen gekregen eind april over de overlast van
groepen jongeren die crossen op het terrein. Dit gebeurt met name op de
Mandemakersstraat en Houtkopersstraat dit is ook duidelijk aan het wegdek te
zien.
De politie is er meerdere keren bij geweest en heeft de groep erop
aangesproken

In de nacht van 1 op 2 mei is er ingebroken bij Metaalhandel & Recycling
Hulters aan de Zoutkopersstraat 4b.
De politie is in kennis gesteld door een voorbijganger die glasgerinkel hoorde.
Het is niet bekend of er veel buit gemaakt is maar de politie heeft het in
onderzoek.

De brandweer van Zwijndrecht is vrijdag 3 mei gealarmeerd voor een dier in
problemen op de Houtkopersstraat. De melding werd om 14:14 via het P2000

netwerk verzonden naar de brandweer van Zwijndrecht, die met gepaste spoed
ter plaatse is gegaan. Het is ons niet bekend om wat voor dier het hier ging.

Op dinsdag 21 mei hebben we weer
een ronde gereden met politie,
brandweer, gemeente Zwijndrecht en
de surveillancedienst. We doen dit in
het voorjaar op de dag en in het
najaar op de avond. het is altijd
mogelijk eens mee te rijden, u kunt
zich daar ten alle tijden voor opgeven.
Dit keer hebben we meldingen
gemaakt over achterstallig groen
onderhoud en zwerfvuil. Ook heeft de
politie gekeken naar de
parkeerproblemen op de
Hoedemakersstraat en advies
gegeven. Over het algemeen ligt het
terrein netjes bij.

Heeft u zich al aangemeld?
donderdag 20 juni vanaf 16.30 uur
Algemene Leden Vergadering (ALV)
restaurant en bar Wiqui.

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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