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‘Heel,
schoon en
veilig’.

Stichting BIZ Groote Lindt.
BIZ staat voor bedrijven Investeringszone en maakt het ondernemers mogelijk om
gezamenlijk te investeren in de kwaliteit van het bedrijventerrein. In 2011 is BIZ Groote
Lindt opgericht met als doel het verbeteren van de veiligheid op het bedrijventerrein.
Sindsdien is het bedrijventerrein voorzien van een professioneel camerasysteem, rijdt er
collectieve surveillance en is de onderlinge communicatie bij incidenten sterk verbeterd.
De huidige periode loopt eind 2020 af. Door diverse successen van de afgelopen jaren
wil het bestuur de BIZ graag verlengen. U krijgt hier vanuit gemeente Zwijndrecht een
stembiljet voor.
Wij hopen natuurlijk dat u vooral voor de BIZ gaat stemmen! Waarom?
-

-

Op het bedrijventerrein hangen inmiddels 42 camera’s die we graag operationeel
houden.
De afgelopen jaren hebben we op verzoek van meerdere ondernemers camerabeelden uitgekeken en aangeleverd aan de politie voor het verdere onderzoek.
Elke nacht wordt er twee keer collectief surveillance gereden door Alert Security. 		
Tevens biedt Alert Security ondernemers een gratis contract voor alarmopvolging en
korting op een meldkameraansluiting.
Het terrein is KVO-B gecertificeerd waardoor er een goede samenwerking is tussen
bedrijven, surveillancedienst, politie, brandweer en gemeente Zwijndrecht.
Als BIZ organisatie werken we aan het versterken van de contacten tussen ondernemers.
Het aanwezige parkmanagement zorgt voor één aanspreekpunt en ondersteuning
van het bestuur.

Het BIZ bestuur behartigt de belangen van alle ondernemers op bedrijventerrein Groote
Lindt.

Doordat de grootste investeringen in de afgelopen periode zijn gedaan, kan
het voortzetten van de BIZ tegen lagere kosten. De diensten blijven hetzelfde
(camerabewaking, surveillance, communicatie, Keurmerk Veilig Ondernemen)
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Een uitleg over de BIZ en de onderwerpen inclusief de begroting staan omschreven in het BIZ Plan Groote Lindt 2021-2025. Wij zullen u benaderen om
e.e.a. toe te lichten. Desgewenst sturen wij u het plan per e-mail toe.
		

