Incidenten en nieuwsoverzicht Q2 - 2022

Brandstofdiefstallen nemen toe
Nu de kostprijs van diesel en benzine hoog is, stijgt ook het aantal diefstal gevallen van deze fossiele
brandstoffen. Daarbij hevelen de daders de brandstof over of boren een gat in de tank. Vooral
vrachtwagens en bestelwagens blijken hierbij een populair doelwit. Wij hebben de surveillancedienst
opdracht geven hier extra alert op te zijn.

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen
Dit jaar gaan we weer her-certificeren om onze
certificering in stand te houden. Met deze
certificering is het mogelijk bij verzekeraars korting te
ontvangen op uw opstalverzekering. Als ondernemer
dient u dit zelf bij de verzekeraar voor te leggen om
voor een korting in aanmerking te komen.

Op Donderdag 30 juni 2022 hebben we weer samen
met Politie, Brandweer, Gemeente Zwijndrecht en de
surveillancedienst onze schouwronde gereden. Tijdens
de ronde worden onderwerpen besproken en zo
mogelijk meteen opgepakt door de dienst die er
verantwoordelijk voor is. Met deze schouw is
afgevaardigde van Bedrijventerrein De Geer; Douwe
van der Zee meegereden. Wilt u als ondernemer ook
een keer mee rijden met een schouw? Laat het ons
even weten!

Gildenweg opnieuw ingezaaid met
bloemenmengsel
Om onze bijen weer van voldoende voeding te voorzien
maar ook voor een fijner aangezicht hebben we de
bloemenstrook opnieuw in laten zaaien op de
Gildenweg. Inmiddels zien we een mooie kleurrijke
bloemenstrook verschijnen die de omgeving zeer
aantrekkelijk maakt.

De Narrige Dar
Na een wat narrige opstart van onze
honingmakerij is de rust weer wedergekeerd. En,
er is weer honing beschikbaar. Heef u interesse
laat dit dan even weten.

Leren-Werken op De Geer - promotiefilmpjes

Met elkaar willen we zoeken naar een goede verbinding tussen scholen, jong volwassenen en het
bedrijfsleven. Hiervoor zijn we met de scholen in gesprek om leerlingen vroeg bekend te maken met de
verschillende mogelijkheden die bedrijven gevestigd in Zwijndrecht te bieden hebben. We hebben een
voor de jeugd interessant format opgesteld en helpen ondernemers met het promoten van hun bedrijfstak
en bedrijf. De format bestaat uit korte filmpjes die op de scholen en op social-media zoals Instagram,
Facebook en TikTok maar ook uw bedrijfs-website up te loaden zijn. Leren-Werken op De Geer
De eerste filmpjes zijn opgenomen en gepromoot . Kan en wil u ook een filmpje opnemen laat dit dan
weten via info@bedrijventerreindegeer.nl, wij helpen u graag verder met het script dat is geschreven. Ook
kunnen we u adviseren in meerdere organisaties die u willen helpen met het opnemen van een soort
gelijk filmpje. Voor voorbeelden klikt u op onderstaande link:
Leren-werken op De Geer (ruw-web.nl)

Bakkie doen?
U vindt de bezoekverslagen terug op onze website
onder de tab 'Op de koffie bij....
Stichting industrieterrein de Geer Zwijndrecht |
bedrijventerreindegeer.nl
Naast een leuke kennismaking met het bestuur
bespreken we wat wij als Stichting voor u als
ondernemer kunnen doen. Bij wie zijn wij welkom? Bij
wie zijn wij welkom?
Meld overlast
Meld overlast van zwerfvuil en andere meldingen
openbaar gebied in de app van FIXI of maak een
account aan via internet.

Wij wensen u een hele fijne
vakantieperiode!
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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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