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Het eind van fase I op De Bull is in
zicht, zo’n 40-tal bedrijven groot
en klein hebben hun plaats
gevonden op het bedrijventerrein.
We brengen u graag weer op de
hoogte van de laatste
ontwikkelingen.

van de Bull als omwonenden, is er een
mogelijkheid om uw elektrische auto te
laden.

Van Wiggen Vastgoed BV

Bedrijfsfilm
Om duidelijke uitleg te kunnen geven
wat wij nu allemaal doen op de Bull is er
een promotiefilm gemaakt. U kunt deze
bekijken via onze site of op YouTube.
www.youtube.com/watch?v=q3e12Qi8
MVg

Foto laadpaal, inmiddels in gebruik. Mede mogelijk gemaakt
door Blue Current

De “Nieuwkomers” op de Bull stellen wij
graag aan u voor:
70N Benschop Bouw
Timmerbedrijf, voorheen gevestigd in
Leerbroek, nu op de Bull
FB BenschopBouw
66F De Stekkerblokkenshop
Vanuit Utrecht naar het mooie Lexmond.
Ook voor complete kantoorinrichting
staat Sidney de Korte voor u klaar.
www.stekkerblokkenshop.nl/

Foto: Er zijn met behulp van een drone ook opnamen
gemaakt van bovenaf, hier kunt u een mooi overzicht
bekijken van het gehele terrein.

Elektrisch laden op De Bull
Elektrisch rijden is bezig aan een opmars
die niet lijkt te stuiten. Desondanks blijft
het doorgaans een uitdaging om in de
regio een laadpaal te vinden. Ze zijn er
wel, maar dit vergt zoekwerk. Zeker als
je niet bekend bent in deze regio.
Bedrijverterrein de Bull in Lexmond biedt
een oplossing. Voor zowel bezoekers

68C Hans Rietveld Agrarisch Advies
Dit bureau is niet meer weg te denken uit
onze regio. Zij bieden met name
ondersteuning voor agrarische bedrijven.
www.hansrietveldagrarischadvies.nl
70W en 70X Injection Nederland
Marco is ook uit zijn jasje geroeid. Medio
Maart 2020 gaat hij met zijn bedrijf
verhuizen naar een groter pand op de
Bull.
www.injection.nl

70S Wheel Repair
Wilco van Dijk had zijn
schadeherstelbedrijf eerst in Meerkerk,
maar heeft als geboren Lexmonder, ook
de stap genomen om een nieuwe unit
te kopen op de Bull.
www.vandijkwheelrepair.nl
70U Installatietechniek De Jong
Kees de Jong uit Lexmond gaat ook van
uit zijn unit op de Bull zijn klanten
bedienen. Hij heeft er zat, want een
website is niet nodig
70R VSB-tegelwerk
Een oude bekende op het terrein.
Wegens plaatsgebrek een extra opslag
voor VSB. Op de verdieping komt een
showroom voor complete badkamers.
www.tegelhandelvsb.nl
70D Van Wiggen Vastgoed &
projectontwikkeling
Ook wij zelf hebben ons definitief
gevestigd op De Bull. Vanaf hier
behartigen wij de wensen van huurders
en gebruikers van het bedrijventerrein
en besturen wij nieuwe ontwikkelingen.
Ontwikkeling op termijn
In ons vorige Infobulletin hebben wij u
ook al verteld dat wij in overleg zijn met
de gemeente om de Bull op een
verantwoorde manier uit te breiden.
Omdat de nieuwe gemeente
Vijfheerenlanden gestart is met het
maken van een toekomstvisie voor de
gehele gemeente, is er een
initiatiefgroep opgericht om de
gemeente van informatie te voorzien
over Lexmond. Naast het
herontwikkelen van de Ambachtweg en
een verkeersveilige middenweg is een
mogelijke uitbreiding van De Bull hier
een onderdeel van.

De initiatiefgroep heeft de naam
Napoleon en bestaat onder andere uit
mensen uit het dorp. Zowel op sociaalals zakelijk-vlak doen zij dit allen met een
maatschappelijk verantwoord
eindresultaat als doel.
Mocht u ideeën hebben die u graag wilt
ventileren neem dan contact op met
een van de ambassadeurs van de groep.
We hopen op korte termijn van ons te
laten horen.

Foto: Gebouw 9AB is bijna geheel in gebruik

Units te huur
Gebouw 9AB een verzamelgebouw dat
ruimte biedt voor zeven bedrijven,
inmiddels zijn deze gebouwen allemaal
verkocht of is er een huurder gevonden.
Er zijn ook enkele bedrijven verhuisd naar
elders of naar een andere unit op de Bull.
Hierdoor is er bijna altijd wel een unit te
huur of zijn er andere mogelijkheden.
Informeer naar de mogelijkheden via de
site of bel.
Tot slot
Wij hopen u weer “bijgespijkerd” te
hebben. Voelt u vrij om contact op te
nemen voor een vrijblijvende bezichtiging
en advies voor de huurmogelijkheden of
andere vragen.
www.Bmak.nl
www.debull.info
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