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Voorjaar ‘groen en biodiversiteit’
- Project mogelijk gemaakt door Provincie Zuid Holland
- Stagiaire Mohammed Khattab heeft het onderzoek uitgevoerd
Najaar ‘parkeerdruk, parkeergedrag en verkeersveiligheid’
- Project mogelijk gemaakt door Provincie Zuid Holland
- Stagiaire Nina Verheij heeft het onderzoek uitgevoerd

Te r u g b l i k 2 0 2 0

Groen en biodiversiteit voorjaar
Mohammed Khattab heeft voor zijn afstuderen een onderzoek gedaan
naar het groen en de biodiversiteit op het bedrijventerrein. De
rapportage is te downloaden op de website.
Op donderdag 25 juni hebben we het project afgesloten met een
bijeenkomst waarbij wethouder Jacqueline van Dongen heeft geholpen
een aantal vogelverblijven te plaatsen die aangeleverd zijn door heer
Hennie Daalmeijer.

Te r u g b l i k 2 0 2 0

Najaar 2020 ‘parkeerdruk, parkeergedrag en verkeersveiligheid’

In het najaar van 2020 heeft onze stagiaire Nina Verheij onderzoek gedaan naar
de parkeerdruk, het parkeergedrag en de verkeersveiligheid door het gedrag op
het terrein. De rapportage is op de website te downloaden.

Vooruitblik 2021

Project bakkie koffie bij………
We zijn sinds kort gestart met elke week een bedrijfsbezoek af te leggen. We
hebben al meerdere bakkies koffie gedronken en het is erg leuk om te zien en
horen wat jullie allemaal doen en met welke passie.
Tijdens ons bezoek horen we graag wat het bestuur van Stichting de Geer voor u
kan betekenen, en wat u van ons verwacht.
Om kennis te maken met bestuursleden, meld u zichzelf aan via
info@bedrijventerreindegeer.nl. We maken graag een afspraak om op een
dinsdagochtend een bakkie te komen doen.

Vooruitblik 2021

AED en cursus reanimatie en AED training
Wij hebben een budget vrijgemaakt om een AED in de openbare ruimte te gaan plaatsen. Deze
zal dan 24/7 beschikbaar zijn. We bekijken de beste locatie. Een locatie waar nog geen AED
aanwezig is.

Om te reanimeren en een AED te gebruiken is kennis nodig. Om zoveel mogelijk hulpverleners
in onze omgeving te hebben heeft Stichting De Geer 16 werknemers verdeeld over het
bedrijventerrein de gelegenheid geboden een cursus te volgen.
Heeft u al een AED op locatie.
Meld deze dan aan bij
HartslagNu.nl
Alleen dan is deze AED bekend
bij een melding via 112.

Vooruitblik 2021

Onderzoek verduurzamen bedrijven De Geer
De komende maanden wordt er onderzoek gedaan naar verduurzaming binnen
bedrijventerrein De Geer. Omdat klimaatverandering en daarbij aansluitend
klimaatadaptatie een steeds grotere rol gaan spelen in het dagelijks leven, is het
belangrijk dat bedrijven hier een bijdrage in kunnen leveren.

Binnen dit onderzoek wordt er vooral gekeken naar manieren waarop individuele
ondernemers hun pand zowel van binnen als van buiten kunnen verduurzamen
en daarbij klimaat adaptieve maatregelen treffen. Middels inmiddels
toegestuurde digitale enquête worden inzichten verkregen in de huidige status
van duurzaamheid op bedrijventerrein De Geer. U helpt ons enorm door deze
enquête in te vullen.

Keurmerk Veilig
Ondernemen

Bedrijventerrein De Geer is een KVO-B
gecertificeerd bedrijventerrein. Elk jaar worden
er schouwrondes gereden en overleg gevoerd
met gemeente Zwijndrecht, politie, brandweer,
surveillancedienst en het parkmanagement.
Met dit certificaat is het mogelijk korting te
krijgen op verzekeringen. Advies: vraag er eens
naar bij uw verzekeraar.
Het is mogelijk als ondernemer gevestigd op De
Geer om een keer mee te gaan op schouwronde.
U kunt zich hiervoor opgeven via
info@bedrijventerreindegeer.nl

Overlast
hangjeugd

Straatraces met scooters en overlast hangjeugd
De races met opgevoerde voertuigen, waarbij halsbrekende capriolen uitgehaald worden,
komen met regelmaat voor op het bedrijventerrein. Met name op de Mandemakersstraat is er veel
overlast. Overlast van overmatig zwerfvuil, beschadigd wegdek en onveilige situaties.
Vertegenwoordigers van de diverse bedrijventerreinen in Zwijndrecht hebben samen met de
Ondernemersvereniging Zwijndrecht (OVZ) op 18 juni 2020 een spoedoverleg gehad met de Gemeente
en politie omdat men de situatie rondom de openbare orde ziet verslechteren.
We vragen jullie bij het signaleren van het samenkomen van een groep dit direct te melden
via 0900-8844 bij de politie. Dit kan ook anoniem. Melding bij het parkmanagement wordt
ook zeer gewaardeerd om een goed dossier op te bouwen van de werkelijke overlast.

Oproep
kascontrole

OPROEP: Kascommissieleden gezocht.
Zoals u heeft kunnen lezen heeft er per 1 januari 2021 een overdracht plaatsgevonden van
taken binnen het bestuur.
Per die datum is Joyce Saris penningmeester en is Leo Pijl afgetreden.
Aangezien onze stichting ook beschikt over een eigen bankrekening doen wij een oproep aan
u om u op te geven als lid van de kascommissie.
Op deze wijze kunnen we de oud penningmeester na controle van de rekening dechargeren
en voortaan jaarlijks onze huidige penningmeester dechargeren.
Wij zoeken 2 enthousiaste leden waarvan er 1 de commissie voor 2021 zal vormen en de
ander de reserve is en de kascontrole in 2022 zal uitvoeren.

Aarzel niet en geef u op.

begroting 2021

Ondernemersfonds
Uitgaven
Onderhoud camerasysteem + beelden uitkijken (Beheer, service & onderhoud)
Aanschaf camera Scheepmakersstraat
Mobiele surveillance (nachtelijke surveillance 2 rondes van elk 25 minuten)
Keurmerk Veilig ondernemen bedrijventerreinen (KVO-B)
Parkmanagement algemeen
Controleren en doorzetten dienstrapporten Alert Security
Ondersteuning bestuur / bestuursvergaderingen
Secretariaat / nieuwsbrieven / communicatie ondernemers
Lobby bij Provincie ZH / aanvragen subsidies / mobiliteitsprojecten
Website jaarlijks service en onderhoud inclusief wijzigingen
Jaarlijkse bijeenkomst ALV / barbecue / feestje
Onvoorzien
Totaal uitgaven

€ 2.250
€ 2.000
€ 18.000
€ 3.000
€ 10.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 1.500
€ 1.500
€ 300
€ 2.500
€ 5.343
€ 50.393

Inkomsten
Ondernemersfonds (over uit 2020)
Ondernemersfonds 2021
Totaal inkomsten

€ 2.207
€ 48.186
€ 50.393

begroting 2021

Naast de inkomsten vanuit het Ondernemersfonds beschikt de
Stichting De Geer nog over eigen middelen op een rekening bij de
RaboBank. Deze gelden zijn afkomstig uit subsidies en bijdragen
die voorgangers van de huidige stichting hebben ontvangen en
door hen zijn overgedragen aan de huidige stichting.
De rekening wordt aangevuld met de inkomsten uit de opbrengst
van de reclame uitingen op het digitale welkomstbord.

Bankrekening Stichting De Geer
Uitgaven
Eigen bijdrage project energie opwekken en klimaatadaptatie
Onderhoud + bijhouden LED scherm
Stroomvoorziening LED scherm en camerasysteem
Cadeau ondernemers: honing en verpakking
AED met cursus reanimatie
Onvoorzien
Totaal uitgaven

€ 2.000,00
€ 500,00
€ 900,00
€ 750,00
€ 5.000,00
€ 3,668,65
€ 12.818,65

Inkomsten
Saldo bankrekening 1-1-2021
Verkoop logo’s LED bord 2021

€ 11.218,65
€ 1.600,00

Totaal uitgaven

€ 12.818,65

Slot

Heeft u vragen of op- en aanmerkingen dan horen wij dat graag waarop wij
contact met u op zullen nemen om verder uitleg te geven.
Stuur een e-mail naar:
info@bedrijventerreindegeer.nl of bel 06-36155055

Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting De Geer

