Incidenten en nieuwsoverzicht Q1 2021

Dinsdag 16 februari
Hulpdiensten hebben dinsdagavond 16 februari een auto met inzittende uit de Oude Maas gehaald. De
bestuurder, een 91-jarige man uit Zwijndrecht, is bij het ongeluk om het leven gekomen.
De auto was rond 14:30 uur vanaf parkeerplaats Veerplaat langs de Lindtsedijk in Zwijndrecht te water
geraakt. De politie onderzoekt nog de precieze toedracht. Volgens de politie is de auto niet geraakt door

een ander voertuig voordat deze in het water belandde, zoals het verhaal dinsdag ging..
In de auto zat een man van 91, die is overleden. Er werd met man en macht naar de auto gezocht. De
KNRM en duikers gingen de Oude Maas in, maar door de stroming kon de auto niet snel gevonden
worden. Later, begin van de avond, werd de auto uit het water gehaald bij Dordrecht.

Wij hebben de politie kunnen helpen met het opsporen van het kenteken van de te water geraakte auto
om eventuele nabestaande te informeren.

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.

Sneeuwval en gladheidsbestrijding
Mocht u signaleren dat er niet is gestrooid in gebieden waar u dit wel degelijk noodzakelijk vindt, kunt u dit
ook melden via FIXI.

Dit zijn de uitgangspunten voor het strooien binnen gemeente Zwijndrecht:
- Er wordt gestrooid op alle doorgaande verbindingsroutes in 50 km-zones;

- Er wordt gestrooid op vrij liggende fietspaden;
- Er wordt gestrooid op de routes naar voorzieningen, zoals huisartspraktijken, het ziekenhuis,
winkelcentra, scholen en kinderdagverblijven.
- Er wordt gestrooid op bedrijventerreinen in verband met het gebruik van zwaar materieel;
- De noodzaak van het sneeuw- en ijzelvrij houden van routes rondom bushaltes wordt van geval tot geval
beoordeeld door de strooileider.
- In straten met een verblijfsfunctie waar weinig auto's rijden en op voetpaden langs woningen wordt niet
gestrooid. Dit heeft geen prioriteit. We vragen bewoners dit zoveel mogelijk zelf te doen.

Inbreker op heterdaad aangehouden
In de eerste weken van het nieuwe jaar zijn er meerdere inbraken gepleegd bij twee verschillende
autowasboxen in Zwijndrecht. De politie heeft zondag 17 januari een verdachte, een 31-jarige man uit
Zwijndrecht, op heterdaad aanhouden.
Bij de inbraken in de wasboxen werden de geldkasten opengebroken. De inbraken vonden plaats aan de
Lindtsedijk en aan de Fruiteniersstraat. De wasbox aan de Lindtsedijk was tot drie keer toe het doelwit,
waarbij contant geld werd buitgemaakt.
Op de camerabeelden van Groote Lindt en De Geer was de dader op de fiets vastgelegd.
Agenten stelden na de inbraken een onderzoek in en kregen een mogelijke verdachte op het oog. Zondag
17 januari 2021 werd omstreeks 01.00 uur door agenten gezien dat de wasbox aan de Lindtsedijk
opnieuw werd opengebroken. De inbreker kon op heterdaad worden aangehouden en bleek inderdaad de

verdachte te zijn welke de politie op het oog had.
De 31-jarige man uit Zwijndrecht is overgebracht naar het cellencomplex in Dordrecht en voorgeleid aan
de hulpofficier van justitie.

Auto vliegt uit de bocht
In de nacht van 8 op 9 januari is een auto uit de
bocht gevolgen op de Fruiteniersstraat . In zijn
schuiver heeft hij de vlaggenmast van Wiqui
meegenomen. Op de beelden was goed het
incident terug te halen. Met de hulp van onze
wijkagente is er contact gelegd tussen de
bestuurder en eigenaar van de vlaggenmast
(Willem).

Bij een verdachte situatie op het bedrijventerrein zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 23 december
2020 twee mannen staande gehouden. Agenten kwamen af op een melding dat bij een bedrijf aan de
Fruiteniersstraat twee mannen zonder hulpmiddelen probeerden om boxen bij een wasstraat te openen.
Een getuige zag de mannen bezig maar omdat er geen beelden van waren en er ook geen schade was,
konden de mannen niet worden aangehouden. Uiteindelijk ging één van de mannen op verzoek mee naar
het politiebureau om het één en ander na te trekken.

Hierbij het voltallige bestuur:

Mevr. A. van der Valk

Voorzitter (va 2021)

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

