
Resultaten KVO-b enquête De Geer 

 

Kenmerken van de onderneming 

 

Onveiligheidsgevoelens 

 

 



 

 

 

  



Overlast 

 

Slachtofferschap 

 

Aangiftebereidheid 

 



 

 

(Brand)veiligheid en calamiteiten 

 

  



 

 

 

  



Beheer en buitenruimte 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

Verkeersveiligheid 

 

  



25. Kunt u aangeven welke knelpunten dit zijn? 

16 antwoorden 

- losse trailers op de Gildenweg tussen nummer 3 en 21 

- Er zijn vaak bijna aanrijdingen door onoverzichtelijk kruispunt 

- Snelheid onacceptabel hoog, parkeren trailers en vrachtauto's  

- Te hard rijden in de Zoutverkoperstraat, reeds eerder aangegeven.  

- onduidelijke kruispunten, hoge snelheden 

- op de fruitenniersstraat ter hoogte van Barca service en subaru wordt soms erg hard 

gereden 

- De snelheid wordt heel erg overtreden, hier moeten maatregelen voor worden genomen 

voordat er hele erge ongelukken gebeuren 

- Gildenweg oneven staan veel vrachtwagens geparkeerd overdag.  

- Er wordt regelmatig erg hard gereden door personenauto's 

- Ons plein staat vaak zo vol met auto´s en spullen dat je bijna er niet normaal op of af kan.  

- Bring vrachtwagens, graag bij de inkomende rotonde levensgroot bord plaatsen, BRING 

RECHSTAF, heel veel kerende vrachtwagens 

- Ja hier bij ons op het plein, maar dat is verantwoording huurbaas volgens mij.  

- Parkeren vrachtwagens en hoge snelheden hier door de straat 

- kleine kinderen die rond rennen uit het kinder speel paradijs  

- Er word veel te hard gereden in de Fruiteniersstraat 

- De training voor de Grand Prix van Zwijndrecht worden hier dagelijks gehouden. Wij hebben 

hier reeds diverse malen op gewezen. We zagen dit echter verkeerd. In augustus zijn wij 

echter geconfronteerd met een zwaar ongeval met ziekenhuis opname! Sindsdien is er 

niets veranderd. Het is hier levensgevaarlijk. Zeker voor en na kantooruren.  

 

 

27. Indien u niet tevreden bent, waar ligt dit dan aan? 

3 antwoorden 

- Geen OV 

- Zie bij "anders" vraag 26 

- de wegen op het terrein zelf wel, alleen op ons eigen plein niet  
  



 

29. Indien u niet tevreden bent over de ontsluiting van het bedrijventerrein, waar ligt dat dan aan ? 

1 antwoord 
 

- mogen van mij slagbomen geplaatst worden, er rijden hier 's avonds en in het weekeinde 

veel te veel mensen rond die hier niets te zoeken hebben 

 

 

  



 

 

Ondermijnende criminaliteit 

 

  



 

36. Welke opmerkingen, suggesties, onderwerpen of reacties zou u in het kader van openbare orde 

en veiligheid graag met ons willen delen en of behandeld willen hebben tijdens een bijeenkomst? 

10 antwoorden 

- aanwezigheid politie op terrein 

- Informatie over algemene bewaking van de Geer, naast de camera's  

- parkeren van vrachtwagens op de Geer , te weinig plek of mogelijkheden vinden wij 

persoonlijk 

- Graag meer toezicht / controle op straatraces in de zomermaanden.  

- Snelheidsbeperkende maatregelen zijn wellicht te overwegen. Er wordt soms erg hard 

gereden door personenauto's 

- Schoonmaak (wij maken regelmatig zelf de P vakken schoon van Afval) Bring Bord bij 

Rotonde 

- de hoge snelheden op de wegen op het industrieterrein 

- ga zo door mooi geworden wij zijn er echt blij mee 

- tip! bij toekomstige renovatie geen put aanleggen bij oprit parkeergelegenheid  

- DOE WAT AAN DE SNELHEID! 
 

Communicatie 

 


