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Incidenten en nieuwsoverzicht januari en februari 2020

Bijen
Heel af en toe op een zonnige dag kunt u al een bij zien vliegen die de omgeving
afzoekt naar voedsel. Het zal niet lang meer duren voordat ons volk weer volop
aan het werk zal gaan. De bijen hebben overwinterd in de kast en maken het goed.
Ook komend seizoen hopen we weer op een mooie en vooral lekkere oogst. Wij
houden u natuurlijk weer op de hoogte van de activiteiten.

Op zondag 23 februari stormde het wel erg hard. Hierdoor is op de Amerweg en
de Merwedeweg overlast geweest doordat er dakbedekking van een pand in
aanbouw wegwaaide. De brandweer heeft alles zo goed mogelijk weer vast gezet
en de weg afgezet ivm gevaar van vallende onderdelen. De aannemer en
dakdekker zijn samen met personeel van het betreffende bedrijf op locatie
gekomen.

Hangjeugd
We hebben veel hangjeugd dat zich ophoudt op de UIlenkade en de parkeerplaats
bij het BinnenvaartCentre. In samenwerking met twee straatcoaches van
gemeente Zwijndrecht proberen we zo min mogelijk overlast te hebben van de
jeugd. Zo worden zij er oa op gewezen als ze zwerfvuil achterlaten. Mocht u
overlast constateren geef dit dan aan ons door.

Het Loveld terrein is erg aantrekkelijk
voor de jeugd. Regelmatig wordt het
terrein betreden zonder toestemming.
Het terrein is voorzien van
camerabewaking en regelmatig moet
de politie hier jeugd van het terrein
verwijderen.

Zwijndrecht heeft de portemonnee getrokken om de gemeente als werkgever in
beeld te brengen. Zondag 26 januari om 16.30 uur is de gemeente te zien
geweest in het tv-programma ‘Da's goed geregeld’. De gemeente ziet het
programma als een investering. Zwijndrecht heeft regelmatig vacatures openstaan.

Op vrijdag 24 januari is er een auto doorgereden na het tanken zonder te betalen.
Onze camera's hebben het kenteken vast kunnen leggen en samen met de
camerabeelden bij het tankstation kan de politie verder met het onderzoek.

Wij constateren tijdens onze avond en
nacht ronde op het terrein dat er veel
onnodige verlichting blijft branden.
verlichting binnen de panden geven
vaak zicht op materialen die
interessant kunnen zijn voor
ongewenste bezoekers. Wij vragen u
hier op te letten en verlichting bij
vertrek van het pand uit te doen.

Aandachtspunten:
Door met zijn allen alert te zijn en ons te informeren over de incidenten die op
ons terrein voorkomen kunnen we met elkaar zorgen voor een veiliger terrein.
Meld dus uw incidenten en geef het door als u iets vreemds ziet of meemaakt,
waarop wij actie kunnen ondernemen.
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