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Hierbij de vierde informatiebrief 
over De Bull. De werkzaamheden 
van de eerste fase zijn op een oor 
na gevild en de verkoop en 
verhuur is opgepakt. 
Lees verderop in de brief de 
laatste ontwikkelingen op De Bull. 
Reserveer 19 en/of 20 april vast 
ruimte in uw agenda voor de open 
dagen,  met op 19 april de 
opening.  
 
Van Wiggen Beheer bv 
 
Terrein  
De werkzaamheden voor de eerste fase 
zijn bijna klaar en de casco 
bedrijfsruimten staan klaar voor 
bedrijven om in gebruik te nemen.  
Slagbomen, hekwerk en beplanting zijn 
aangebracht en er wordt inmiddels 
hard nagedacht over een reclamezuiltje 
en bewegwijzering. 
 

 
Foto entree terrein en kentekenregistratie in bedrijf stellen 

 
De camerabeveiliging met 
kentekenregistratie is inmiddels in bedrijf 
gesteld door Kop beveiliging uit Leerdam  
(dus.. inbrekers, jullie zijn gewaarschuwd!) 
 
 

 
 
Start verkoop/verhuur project De Bull 
door B/mak Bedrijfsmakelaars 
Vanaf maart wordt de verkoop en 
verhuur van de bedrijfsgebouwen van 
project De Bull verzorgd door B/mak 
Bedrijfsmakelaars uit Gorinchem.  
B/mak is een uitsluitend in bedrijfsmatig 
onroerend goed gespecialiseerd 
makelaarskantoor, opgericht in 1995. Met 
vier medewerkers is het een kleinschalig 
en klantgericht kantoor.  
Voor nadere informatie over de 
mogelijkheden binnen het project en/of 
het maken van een afspraak voor 
bezichtiging, kunt u zich vanaf nu richten 
tot de makelaar. De contactpersoon 
voor project De Bull is Hans de Groot. U 
bereikt hem via telefoonnummer (0183) 
30 40 50 of per mail via degroot@bmak.nl   
Zie ook www.Bmak.nl . 
 
 
 



 

Nieuwe bedrijven 
Inmiddels hebben verschillende 
bedrijven zich naast De Specht bv 
gevestigd op De Bull. 
 
In gebouw 3 heeft JB Streefkerk 
inbraakpreventie zich gevestigd.  
JB Streefkerk Inbraakpreventie BV is een 
bedrijf dat zich sinds de oprichting in het 
jaar 2000 voornamelijk bezig houdt met 
het leveren en monteren van 
mechanisch hang- en sluitwerk, het 
certificeren van woningen op 
politiekeurmerk niveau, het afhangen 
van deuren en diverse andere 
timmerwerkzaamheden. 
www.jbstreefkerk.nl  
 
 
Ook Betuwe Montagebouw is sinds 1 
januari actief vanuit Lexmond. Dit van 
oorsprong uit Noordeloos afkomstige 
bedrijf levert en monteert aluminium 
ramen en deuren, van een enkele 
raamstrook tot complete gevels en is 
gespecialiseerd in lastigere 
montageklussen zoals serres en ronde 
gevels, ook leveren en monteren zij 
plaatwerk voor gevels. 
www.betuwemontagebouw.nl  
 
 

 
Verzamelgebouw 3 en 4 

 
Welex bv is voor vele Lexmonder een 
niet weg te denken bedrijf. Welex is een 
internationale groothandel en 
producent van hardhouten dragline 
schotten.  Naast diverse vestigingen in 
binnen- en buitenland is Welex in 
gebouw 2 (achter op het terrein) 
opgestart met het produceren van deze 

producten en er zijn plannen voor het 
bouwen van een tweede hal.  
Zie ook  www.welex.nl  
 
 
Open dag 
Op 19 en 20 april a.s. zullen we wederom 
een bezichtigingdag organiseren. Deze 
dag is bedoeld voor potentiële kopers 
en/of huurders maar ook andere 
belangstellende, geïnteresseerde of 
gewoon nieuwsgierige mensen zijn van 
harte welkom. Exacte tijden e.d. worden 
ter zijne tijd bekend gemaakt 
 
 

 
Verzamelgebouw 3 

 
 
Tot slot 
Heeft u naar aanleiding van deze brief 
nog vragen? Dan kunt u contact met ons 
opnemen.  Wij zullen u naar beste 
vermogen de nodige informatie 
verschaffen. 
 
 

              

 
  
Van Wiggen Beheer bv 
Lexmondsestraatweg 5  
4133 LA  Vianen 
Telefoon 0347-371593 
Fax 0347-377865 
info@wiggen.nl 
www.wiggen.nl 
www.debull.info 
 

Voor het laatste nieuws kunt u ons ook volgen op: 


