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Opnieuw uitbreiding op de Bull.
Deze maand is gestart met de
bouw van alweer een nieuw
gebouw. Ook verwelkomen we
weer enkele nieuwe bedrijven op
de Bull.

GEBOUW 5

Van Wiggen Vastgoed BV
Beplanting en straatwerk aangebracht bij
gebouw 5
Diverse lokale ondernemers zijn betrokken
geweest bij de afwerking rondom het
gebouw. Met onder andere
www.jaapvanreeuwijk.nl en
www.daankool.nl is weer goed samen
gewerkt. Op naar de volgende klus.

Foto: impressie van gebouw 6

Gebouw 6 voor van de Pelt
Alweer nieuwe bouwactiviteiten op de
Bull. Gebouw 6 wordt een verzamelgebouw en is gekocht door van Pelt. Zij
bieden hier ruimte te huur van 400 – 800
m2. De oplevering wordt verwacht na
de zomervakantie.
Geintreseerd? Neem contact op met
de makelaar.
www.Bmak.nl

Nieuwe bedrijven op De Bull:
EH automation
Erik Hagemans heeft een pand betrokken
op de Bull. Hij zet zich in voor voor
industriële automatisering, remote
service, visualisatie en machineveiligheid.
www.eh-automation.nl

Aberson
Stukadoorsbedrijf Rogier Aberson
bedient de regie inzake stukadoorswerk
en dat zonder website.
Art Deco trade
Leverancier en groothandel in Tiffany
verlichting. Dit bedrijf richt zich op de
zakelijke klant die op zoek is naar
exclusieve verlichting en decoraties
voor uiteenlopende projecten.
www.artdecotrade.nl
Unipart
Een witgoedshop met gevoel voor
service. De witgoedwinkel zit in Utrecht
waar men terecht kan voor
wasmachines, drogers, vaatwassers,
koelkasten en inbouwapparatuur voor
de keuken. Daarbij bieden zij een
uitstekende reparatieservice voor deze
apparatuur. Op de Bull hebben zij
opslag van diverse onderdelen en
apparatuur.
www.unipart-utrecht.nl

Vereniging voor beheer en
parkmanagement
Inmiddels draait de Vereniging voor
Beheer en Parkmanagement volop. Er
wordt onder andere gekeken naar (nog
meer) beveiligingscamera’s. In de tijd dat
wij operationeel zijn, zijn er geen
incidenten van betekenis voorgevallen.
Dat willen wij graag zo houden.
Ook is er een AED
aangeschaft en deze is
voor iedereen
toegankelijk (ook voor
buren buiten de Bull!)
Binnenkort wordt er
gestart met voorlichting
aan bedrijven door de
plaatselijke EHBO.
Beschikbare kavels
Wilt u zelf een bedrijfsopbject realiseren
op De Bull ? Dat kan!
Er zijn nog steeds kavels. Laat u
informeren door Van Wiggen Vastgoed
of Bmak bedrijfsmakelaars.
Tot slot
Wij informeren u graag uitgebreid over
de mogelijkheden. Neem gerust contact
op voor een vrijblijvende bezichtiging en
advies voor koop- en of
huurmogelijkheden.
www.Bmak.nl
www.debull.info

Foto: impressie van gebouw 7

Sloop voormalige stierenstal
Aankomende zomer zal het laatse
gebouw van het Ki station worden
gesloopt. Voorzichtig zijn wij begonnen
met het ontwerpen van enkele
verzamelgebouwtjes (gebouw 7)
Indien u geintreseerd bent, neem dan
contact met ons op. In dit voortraject
kunnen we nog maatwerk leveren en
op uw wensen ontwerpen.

Van Wiggen Vastgoed bv
Lexmondsestraatweg 5
4133 LA Vianen
Telefoon 0347-371593
info@wiggen.nl
www.wiggen.nl
www.debull.info
Voor het laatste nieuws kunt u ons ook volgen op:

