Incidenten en nieuwsoverzicht 2021 (december)

Donderdag 31 maart 2022 (17.00 uur)
Helaas hebben we de bijeenkomst van 18
november moeten annuleren. We gaan een
nieuwe poging doen op donderdag 31 maart.
Reserveer dus vast in uw agenda!

Snelheidsdisplay
Heeft u hem al gespot? En zag u rood of zag u groen? We zijn begonnen met het monitoren van de
snelheid die gereden wordt op de Fruiteniersstraat. Zo worden wij en onze gasten erop geattendeerd wat
de snelheid die toegestaan is. De registratie zullen we met u delen!

KVO-B
Op donderdag 25 november heeft de KVO-B
werkgroep de avondschouw gereden. De
werkgroep bestaat uit, ondernemers, politie,
brandweer, gemeente, surveillancedienst en
parkmanagement. Onderwerpen die de aandacht
vragen waren::
- Veel (hout)afval tegen gevels of te dicht bij
gevels.
- Reclame-schermen zonder vergunning
- Afval op de vaste hangplekken
- Bedrijven zonder buitenverlichting
- Materialen geplaatst in openbare ruimten

Onderwerpen worden opgepakt en verder
uitgewerkt

Wateroverlast kan verschillende vormen aannemen.

•

Water op straat

•

Risico op wateroverlast in panden

•

Begaanbaarheid van wegen

•

Grondwateroverlast

Uit de stresstest blijkt dat veel wegen en panden op het bedrijventerrein kwetsbaar zijn voor
hemelwateroverlast. Hemelwateroverlast kan leiden tot schade aan panden. De verwachting is dat
wateroverlast door regenwater in de toekomst sterk zal toenemen als er geen actie wordt ondernomen.
Op de kaart is te zien waar de overlast het groots zal zijn.

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 november 2021

Bakkie doen?
U vindt de bezoekverslagen terug op onze
website onder de tab 'Op de koffie bij....
Stichting industrieterrein de Geer Zwijndrecht |
bedrijventerreindegeer.nl
Bij wie zijn wij welkom in 2022?

Afscheid bestuursleden
Het bestuur heeft onlangs afscheid genomen van
en tweetal bestuursleden. Ronald Noppen en
Joyce Saris hebben aangegeven geen deel meer
te kunnen nemen aan het bestuur. Wij danken
hun voor de inzet van de afgelopen jaren.

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

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

