Incidenten en nieuwsoverzicht mei en juni 2020

Snelheidsdisplay Lindtsedijk
Wij hebben een snelheidsdisplay aangeschaft en geplaatst. Hiermee willen we

automobilisten niet alleen op hun snelheid wijzen, maar ook gegevens verzamelen
om aan kunnen tonen hoe verschrikkelijk hard er gereden wordt. Ter hoogte van
het Unimills-complex is een oversteekplaats aangebracht. Vrijwel iedereen die in
dat complex werkt, moet daar gebruik van maken. Reflecterende borden en
strepen op de weg helpen volgens ons onvoldoende ,,We hebben een zebrapad
gevraagd, maar dat mag niet omdat mensen die oversteken dan verwachten dat
auto's stoppen. Dat doen auto's met die snelheden niet, zegt men. We hopen met
deze bewustwording dat de snelheid af zal nemen.

Verlenging BIZ periode:
Op 10 juni hebben wethouder Tycho Jansen (Economie), John van Belle en Bart
Pluijmers (BI-zone Groote Lindt) de uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente
Zwijndrecht en stichting BIZ Groote Lindt ondertekend. Hiermee zijn de afspraken
vastgelegd die zullen gelden voor voortzetting van de BIZ in de periode 20212025. Ook de gemeenteraad nam dinsdag 23 juni 2020 een positief besluit. Mits
een meerderheid van de ondernemers op het terrein bij de draagvlakmeting vóór
voortzetting stemt, is de BIZ ook na 1 januari 2021 een feit.

Bericht van Tycho Jansen
Een mooi moment dat zeker een compliment waard is naar de ondernemers die
samen een succes maakten van deze samenwerking.
Ook de komende jaren wordt er dus gezamenlijk geïnvesteerd in “Schoon, heel en
veilig”, onder andere door te investeren in cameratoezicht , maar ook in
bijenkasten

Groen en biodiversiteit

De afgelopen maanden hebben we een onderzoek uit laten voeren voor het
verbeteren van het groen en de biodiversiteit. Door de corona maatregelen zijn de
bezoeken aan de ondernemers niet uitgevoerd en zal de rapportage hoofdzakelijk
gaan over het openbaar gebied. Zodra het rapport gereed is zullen wij u hierover
informeren.
We hebben het project afgerond met het plaatsen van een aantal vogelverblijven
op het bedrijventerrein. Deze zijn opgehangen aan een aantal bomen nabij de
Oude maasweg en bij de entree van de Noordweg. Deze vogelverblijven zijn
gemaakt door heer (Hennie) Daalmeijer woonachtig in Heerjansdam. Wij zijn super
blij met de inzet van deze ervaren creatieveling.

FIXI app: meldingensysteem voor de openbare ruimte
Via Fixi worden meldingen eenvoudig aan de betreffende locatie gekoppeld,
kunnen foto's makkelijk worden toegevoegd en meldingen worden gevolgd. Het
is ook makkelijk om te zien of iemand anders de melding al heeft gemaakt.
Je kunt de Fixi app gratis downloaden om op de mobiele telefoon te gebruiken.
De app is beschikbaar in de Appstore en Google Playstore. Direct een melding
maken via de app of website werkt het makkelijkste en snelste.

Nieuwe website
De nieuwe website is online https://grootelindt.biz/

Eerste oogst is gereed
De eerste potjes honing zijn
gereed.De echte liefhebbers kunnen
zich dus weer melden.

Reeds geruime tijd wordt in Zwijndrecht gesproken over de aanpak van overlast
gevende activiteiten zoals straat racen, straatverkoop drugs, te hard rijdend
verkeer op de Lindtsedijk en verkeerd geparkeerde vrachtauto’s. In de
Gemeenteraad komen deze onderwerpen regelmatig ter sprake.
Dit jaar vonden er op bedrijventerrein Bakestein weer straat races plaats met
een door de daar gevestigde ondernemers ervaren aanzienlijke overlast.
Vertegenwoordigers van de diverse bedrijventerreinen hebben toen samen met
de Ondernemersvereniging Zwijndrecht om spoedoverleg met de Gemeente
gevraagd omdat men de situatie rondom de openbare orde op de diverse

bedrijventerreinen snel ziet verslechteren.
Op 18 juni heeft op uitnodiging van Burgemeester Hein van der Loo en
Wethouder Tycho Jansen een overleg plaatsgevonden tussen de Gemeente en
de bedrijventerreinen De Geer, Groote Lindt, Molenvliet, Ter Steeghe en
Bakestein, waarbij ook de OVZ aanwezig was. Duidelijk werd dat op
communicatiegebied enkele problemen op korte termijn opgelost moeten gaan
worden. Hoofdconclusie van het overleg was dat op korte termijn een plan van
aanpak opgesteld gaat worden voor een daadwerkelijk effectieve aanpak van de
gesignaleerde problemen.

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.

Met vriendelijke groet,

Monique Walraven
Parkmanager bedrijventerrein Groote Lindt
info@grootelindt.biz of 06-36155055
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