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Op dinsdag 13 juli zal de hele dag de van Gildenweg te Zwijndrecht zijn afgesloten in verband met het 

maken van een HWA rioolaansluiting van een nieuwbouwpand aan de Gildeweg t.h.v. snackbar Pitstop. 

Er zal plaatselijk een tijdelijke omleidingsroute via Fruiteniersstraat, Schrijnwerkersstraat en 

Scheepmakersstraat aangegeven worden. 

   

 



 

 

Klimaatadaptatie  

De afgelopen maanden is er onderzoek gedaan naar de klimaatverandering en de gevolgen ervan op 

bedrijventerrein De Geer. Deze gevolgen leiden tot problemen op het terrein en binnen de bedrijfspanden, 

waardoor oplossingen hiervoor hard nodig zijn. Met dank aan jullie uitgebreide respons op de enquête 

worden er binnen het adviesrapport verschillende maatregelen getoond die u als ondernemer kunt treffen 

om duurzaamheid een rol te laten spelen binnen uw bedrijf en de gevolgen te beperken. 

  

Het adviesrapport is te downloaden via nieuws op onze website: 

Stichting industrieterrein de Geer Zwijndrecht | bedrijventerreindegeer.nl  

 

 

Surveillancedienst: 

Al jaren verzorgt Alert, in opdracht van Stichting Bedrijventerrein De Geer, de collectieve beveiliging op 

het bedrijventerrein. Tijdens deze dienst, voor en door de ondernemers, rijden zij op de avond en in de 

nacht een ronde en maken hier een rapportage van met punten die zo nodig op de dag opgepakt zullen 

worden. Bij urgente meldingen schakelen zij direct de politie in. 

Hierbij een overzicht van de meldingen die zijn gedaan in juni 2021  

 

 

https://www.bedrijventerreindegeer.nl/de-geer-nieuws.html


 

AED training 

Op maandag 14 juni hebben 15 medewerkers van ons bedrijventerrein deel genomen aan een training 

reanimatie en omgang met de AED . Viva Consultancy (John van Schelt) heeft deze training verzorgd. 

Naast de leerpunten was dit ook een zeer leuke dag om op een andere manier met elkaar kennis te 

maken. En, uiteraard is iedereen geslaagd en hebben een certificaat ontvangen.  

 

 
 

 

AED geplaatst 

Stichting De Geer heeft een AED met buitenkast 

aangeschaft welke 24/7 bereikbaar en inzetbaar 

zal zijn bij een hartstilstand. De kast is voorzien 

van een pincode die vrijgegeven zal worden bij 

een 112 melding. Voor u als ondernemer op De 

Geer is deze tevens bereikbaar door de pincode 

3334 in te toetsten waarop u de kast kunt openen 

mocht u de AED nodig hebben.  

Locatie: Entree Van Munster badkamers, 

Fruiteniersstraat 1a  

 

 



 

 

Verstopplekjes 

Ons valt het op dat er veel 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.  
 

 
 

 

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: 

 

Er zijn geen nieuwe meldingen binnen gekomen.  

 

 



 

 

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  
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