Incidenten en nieuwsoverzicht oktober 2020

Verlenging BI-zone Groote Lindt 20210-02025
Op dinsdag 15 september heeft notaris Bieringa te Zwijndrecht de stemmen geteld
die zijn binnen gekomen voor de draagvlakmeting voor voortzetting van de
Bedrijven Investeringszone (BI-zone) op bedrijventerrein Groote Lindt.

Tenminste de helft van de bijdrageplichtigen moest aan de stemming
hebben meegedaan. Van de 139 stemgerechtigden zijn 110 stemmen uitgebracht,
hiervan waren 2 stemmen te laat binnen (15 september) en 4 stembiljetten niet
juist ingevuld.

Van deze stemmen moest tenminste 2/3 vóór hebben gestemd.
Van de 104 geldige stemmen waren 103 stemmen voor de BI-zone en 1 stem
tegen de BI-zone.

De voorstemmers moesten samen méér WOZ-waarde vertegenwoordigen dan de
tegenstemmer(s). Hier is aan voldaan.

Dit betekent dat de BI-zone op Groote Lindt ook in de periode 2021-2025 van
kracht is. We hebben er het volste vertrouwen in dat de BI-zone, net als in de
voorgaande periode, een positieve bijdrage levert aan de bedrijfsomgeving op
Groote Lindt.

Het bestuur wil allen bedanken voor de inzet en het uitbrengen van de stem.

Even voorstellen...
Ik ben Nina Verheij, 21 jaar oud en
student Ruimtelijke Ordening en
Planologie aan de Hogeschool
Rotterdam. Ik ben een derdejaars
student en loop het komende halfjaar
mijn stage bij Parktrust. Mijn interesse
ligt vooral op het gebied van
vergroening en mobiliteit. De komende
tijd zal ik een aantal onderzoeken
uitvoeren en meelopen met het échte
bedrijfsleven waaronder hier op
Zwijndrecht. Enorm veel zin in dus!

Er komen weer meldingen binnen over een persoon die ongevraagd en
onuitgenodigd een bezoek brengt aan openstaande deuren en loodsen. Deze
meneer komt niks brengen en alleen maar halen. Als u hem aanspreekt heeft hij
legio smoesjes voor u klaar.. Deze meneer komt dus tijdens werktijden, breekt niet
in maar loopt gewoon binnen waar dit mogelijk is. Wij vragen u extra alert te zijn en
bij een verdachte situatie in te grijpen en hier direct 112 voor te bellen.

Even voorstellen...
Wijkagente Linda den Hollander is
vanaf heden onze wijkagent Zij is bij
de politie werkzaam vanaf 2003. en is
begonnen bij de noodhulp.
Na onderdeel te zijn geweest van
wijkteam Zwijndrecht is ze 8 jaar
wijkagent geweest in buurgemeente
Hendrik Ido Ambacht maar nu weer
terug in Zwijndrecht als wijkagent voor
gebied/wijk Nederhoven. Hier horen
ook de bedrijven van bedrijventerrein
De Geer bij en een deel van Groote
Lindt. Linda is bereikbaar via onze
parkmanager Monique (06-36155055)
of via het landelijk nummer 0900-

8844. Een contactformulier invullen
kan ook op www.politie.nl

In de nacht van 12 op 13 september is de surveillant van Alert Security door een
verwarde man op de Merwedeweg lastig gevallen nadat de surveillant deze
meneer had aangesproken. De man was zwaar onder invloed en werd agressief.
De politie is ter plaatse gekomen en er is een aangifte opgenomen. Het was niet
duidelijk waarom deze meneer rondzwalkte op het bedrijventerrein.

Nieuwe camera's met kentekenregistatie geplaatst:
Een aantal camera's zijn vervangen op het bedrijventerrein en uitgerust met de
mogelijkheid een kenteken in te voeren waarop de software kan aangeven
wanneer dit kenteken is geregistreerd. Bij dag en bij nacht is het kenteken goed
leesbaar en kan het politie onderzoek hulp bieden.

Locatie scheepswerf Kooiman

Op dit moment worden de snelheden
ten hoogte van Kooiman geregistreerd
van alle voertuigen die het bord
passeren We zullen u binnenkort is
een losse update informeren over de
resultaten.

Strengere landelijke corona maatregelen
U heeft wellicht afgelopen maandag 28 september jl. de persconferentie van premier Mark
Rutte en minister Hugo de Jonge gezien, waarin zij nieuwe maatregelen aankondigden. De
reden: het aantal besmettingen en het aantal overlijdens nemen landelijk weer toe helaas. Zo
ook in onze regio Zuid-Holland Zuid. Dat is zorgelijk, en zoals Rutte zei: "We lopen achter het
virus aan en we moeten voor het virus zien te komen." Daarom moeten we strengere
maatregelen treffen, zoals thuiswerken dat weer de norm wordt, tenzij het niet anders kan.
Over ongeveer 3 weken kunnen we dan zien of die maatregelen afdoende zijn. We hopen dan
weer te kunnen versoepelen.

Meld overlast van zwerfvuil en andere
meldingen openbaar gebied in de app
van FIXI of maak een account aan via
internet.

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

www.grootelindt.biz

