Incidenten en nieuwsoverzicht 2021 (3)

Vaste bezoeker weer op vrije voeten
Het is even stil geweest omdat meneer was
ingesloten maar deze periode is weer voorbij.
Meneer 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.
Afgelopen dagen is hij weer 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. Meneer draagt meestal een
pet en draagt een bril met vierkant montuur en
heeft een smal postuur. Mocht u een foto van
meneer willen ontvangen sturen wij u deze op
verzoek toe.

Verstopplekjes
Op dit moment zijn er gelukkig weinig incidenten
bekend. Wel valt het ons op dat er voldoende
verstopplaatsen zijn voor ongenode gasten. Zo
worden meerdere plekjes gebruikt om de
behoefte te doen. Wat natuurlijk erg onsmakelijk
is. Wellicht goed om eens op eigen terrein te
kijken naar de begroeiing of dit soort
verstopplekjes ook bij u aanwezig zijn. Overweeg
een herinrichting en/of grote snoei-actie om de
veiligheid op eigen terrein verder/beter te
waarborgen.

Enquête verduurzamen
Vanuit de enquête die we eerder hebben verzonden wordt duidelijk dat iedereen kennis heeft van de
klimaatveranderingen die spelen en een groot deel is ook bereid om aanpassingen te doen om deze
klimaatverandering tegen te gaan of te verminderen. Daarbij zijn ook alle geënquêteerden al bezig met
het treffen van maatregelen, waaronder vervanging van huidige verlichting door ledlampen of
spaarlampen en het scheiden van afval. Bovendien beschikken veel panden over dak-, gevel- of
vloerisolatie en zonnepanelen, een mooie stap binnen het tegengaan van klimaatverandering.
Wij houden u de komende periode op de hoogte over verschillende maatregelen die u zou kunnen treffen.

Bakkie doen?
Niet alle bestuursleden zijn bekend met alle
bedrijven op bedrijventerrein De Geer en maken
graag eens kennis en willen zien wat voor mooie
bedrijven we in ons midden hebben. We hebben
al meerdere bezoeken mogen afleggen. U vindt
de bezoekverslagen terug op onze website onder
de tab 'Op de koffie bij ...'.
Bij wie zijn wij nog meer welkom?

Nieuwe bedrijven die zijn gevestigd afgelopen periode op bedrijventerrein De Geer:
Yelloworks - Fruiteniersstraat 35
Jacco Los Financiele Planning - Scheepmakersstraat 2-4
Cornella Luiten - biodynamisch therapeut - Scheepmakersstraat 2-4

Hierbij het voltallige bestuur:

Mevr. A. van der Valk

Voorzitter (va 2021)

Van der Valk 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

Dhr. S. Leegwater

Algemeen bestuurslid

Leegwater Special Truck

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

