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GVVP - Gemeente Verkeer- en Vervoer Plan
Wij sturen u hierbij de link voor het GVVP plan voor de gemeente Zwijndrecht.
https://www.zwijndrecht.nl/Inwoners/Alle_onderwerpen/Parkeren_verkeer_en_vervoer/Gemeentelijk_Verke
er_en_vervoersplan

De uitwerking van het GVVP kent een planning voor de komende jaren. Men heeft ook een vergezicht in
het rapport gezet, met als datum zo rond 2050. Daar staan nogal wat dromerige passages in. Onder meer
het overkappen van de snelweg en het aanleggen van een fietspad op de spoorlijn langs de Lindtsedijk.
We adviseren u de stukken goed te lezen. Het is raadzaam dat iedereen die bezwaren heeft tegen dit plan,
deze bezwaren zelf kenbaar maakt bij de gemeente. Dat geldt ook voor goede suggesties of verfrissende
ideeën.

Onderzoek verduurzamen bedrijventerrein
Gemeente Zwijndrecht wil graag zoveel mogelijk over op duurzame energiebronnen. De aanleiding
hiervoor is dat de aarde opwarmt, met alle negatieve gevolgen voor ons klimaat. Wij zullen de komende
periode gaan onderzoeken welke mogelijkheden er liggen op ons bedrijventerrein. Mocht u al actief bezig
zijn met het onderzoeken of zonnepanelen voor u een optie zullen zijn vragen we u zich te melden om te
bekijken of er collectief mogelijkheden liggen.

Murat Kalin nieuwe eigenaar van Bizz Center Zwijndrecht
Murat Kalin heeft het stokje van het Bizz Center Zwijndrecht aan de Fruiteniersstraat 45 overgenomen
van Aart van t Hof en is de dus de nieuwe eigenaar. Het Bizz Center Zwijndrecht verhuurt kantoorruimte,

vergaderruimte en trainingsruimten.
Naast het runnen van het Bizz Center is Murat ook eigenaar van Best Jobs Uitzendbureau. Best Jobs
Uitzendbureau verbindt werkgevers met het juiste technische personeel en technisch personeel met de
juiste werkgever, door middel van uitzenden en ‘werving en selectie’. Tevens hebben zij de mogelijkheid
om kandidaten op te leiden, te trainen en te certificeren.

Nieuw op De Geer, John Schelt met Viva
Consultancy
Viva Consultancy is een totaal leverancier op het
gebied van Safety-, Security- en Logistiekeopleidingen. U kunt hierbij denken aan: VCA
(Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist
Aannemers), en BHV (Bedrijfs HulpVerlening).
Daarnaast bieden zij diverse communicatieve- en
logistieke trainingen aan. Hierbij te denken aan
hefttruck, reachtruck, omgang met agressie en
conflicthantering. Tevens kunnen zij u helpen
met risicoanalyses, beveiligingsplannen, interim
werkzaamheden en coaching. Viva consultancy
heeft zich gevestigd in het Bizz Center aan de
Fruiteniersstraat 45 waar ook de
trainingsfaciliteiten zijn ondergebracht. Ze zijn te
bereiken op 085 – 485 32 00.

Donderdag 11 maart
Op donderdag 11 maart is er een inbraak waargenomen bij het bedrijvenverzamelgebouw aan de
Gildenweg. Door de ruit te vernielen hebben de inbrekers toegang tot het pand gekregen. Via de voordeur
zijn zij weer vertrokken. Zover we weten is er geen buit gemaakt. Mocht er iemand zijn die iets heeft
gezien vragen wij deze zich te melden.

Bakkie doen?
We zijn allemaal het digitaal vergaderen een
beetje zat. Bij wie mag een bestuurslid eens een
bakje koffie komen drinken en horen hoe het met
u gaat? 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.
Bij wie zijn we welkom?

Overlast hangjeugd
Aangezien er aan de hangjeugd op ons
bedrijventerrein wettelijk niks gedaan kan worden
wil ik iedereen oproepen schade of en onveilig
gevoel door intimidatie bij ons te melden. De
afval die wordt achtergelaten wordt dagelijk door
de Gemeente opgeruimd.

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

